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Постановка проблеми. В науковій літературі
існують ряд актуальних проблем стосовно проведення фінансового аналізу, які потребують сучасних
рішень. Дослідження особливостей проведення експрес-аналізу та його взаємозв’язок з повним (комплексним) фінансовим аналізом підприємства має
важливе значення в сучасних умовах господарювання. Існує потреба в уточненні поняття «фінансовий аналіз» в контексті оцінки поточного і перспективного фінансового стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базою
для здійснення дослідження з обраної тематики
стали праці провідних вчених, фахівців, науковців,
зокрема В.М. Івахненка, К.Г. Кириченка, Н.І. Синькевич, Н.І. Шифріна, І.О. Школьник, Г.О. Крамаренко, М.Р. Лучко, А.М. Поддєрьогін, І.О. Бланк,
Г.В. Савицької [1-7]. На думку багатьох цих авторів
питання проведення експрес-аналізу фінансового
стану є актуальним в сучасних умовах.
Постановка проблеми. Фінансова діяльність
підприємства може вивчатися шляхом вивчення

та оцінки його фінансового стану на підставі звітності та за допомогою іншої необхідної інформації.
Всі фінансові процеси відображаються в показниках
фінансової звітності. Для того щоб підприємство
не зазнавало падіння, треба постійно аналізувати
результати своєї минулої діяльності та прогнозувати
майбутні зміни й шляхи їх вирішення. Мета фінансового аналізу полягає у всебічній оцінці майнового і фінансового стану підприємства, його ділової
активності, пошуку резервів підвищення рентабельності виробництва [1, c. 12-14].
Для розгляду сутності фінансового аналізу підприємства, найперше що необхідно зробити, це дати
визначення самого поняття «фінансовий аналіз». Не
зважаючи на простоту та розповсюдженість поняття,
не можливо знайти однозначного тлумачення, тому
пропоную ознайомитися з декілька визначеннями
даного поняття (табл. 1).
На основі табл.1 можна визначити, що фінансовий аналіз – це система взаємопов’язаних методів
обробки фінансової інформації підприємства на
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№ з/п

Джерело

1

Фінансовий аналіз (За заг. ред.
Школьник І.О.)
[1, c. 12-13]

2

Фінансовий аналіз (Крамаренко Г.О.) [2, c. 7]

3

Фінансовий аналіз (М. Р. Лучко)
[3, c. 6].

Визначення змісту поняття «фінансовий аналіз»
Зміст поняття
Фінансовий аналіз – це система взаємопов’язаних
методів обробки фінансової інформації підприємства, спрямована на визначення фінансових ресурсів та джерел їх формування з метою прийняття
оптимального управлінського рішення.
Фінансовий аналіз є методикою оцінки поточного і
перспективного фінансового стану підприємства на
підставі вивчення залежності і динаміки показників
фінансової інформації.
Фінансовий аналіз – це метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі
його бухгалтерської звітності.

Таблиця 1
Коментар автора

Робиться акцент на
прийняття оптимального
управлінського рішення
Робиться акцент на
оцінці показників фінансової інформації
Робиться акцент на
аналізі бухгалтерської
звітності.

Таблиця 2
Визначення змісту поняття «фінансовий стан»
№ з/п
Джерело
Зміст поняття
Коментар автора
Фінансовий стан – комплексне поняття, яке є
Робиться акцент на наяврезультатом взаємодії всіх елементів системи
ність ресурсів, які можуть
фінансових відносин підприємства, визначабути використані підприА.М. Поддєрьогін
1
ється сукупністю виробничо-господарських
ємством, однак випуска[4, с. 282-283]
факторів і характеризується системою показни- ється з уваги якісний бік:
ків, що відображають наявність, розміщення і
доцільність та ефективвикористання фінансових ресурсів.
ність їх використання
Фінансовий стан – рівень збалансованості окре- Враховано два аспекти:
I.О. Бланк
мих елементів активів і пасивів підприємства, а необхідна кількість ресур2
[5, с. 476]
також рівень ефективності їх використання.
сів і якість їх використання
(розміщення)
Фінансовий стан – спроможність фінансувати
Знову ж таки, якісна стосвою діяльність, тобто характеризується забезрона використання ресурГ.В. Савицька
печеністю фінансовими ресурсами, фінансосів та участь у взаємовід3
[6, с. 409]
вими взаємовідносинами з іншими фізичними
носинах не вказується
та юридичними особами, платоспроможністю та
фінансовою стійкістю.
основі бухгалтерської звітності підприємства, методикою якого виступає оцінка поточного і перспективного фінансового стану підприємства на підставі
вивчення залежності і динаміки показників фінансової інформації.
В результаті проведеного наукового дослідження
авторами запропоновано таке визначення:
Фінансовий аналіз – це система методів обробки
інформації для оцінки поточного і перспективного
фінансового стану підприємства на основі його звітності. До методів аналізу можна віднести читання
1.Підготовчий
2. Попередній огляд бухгалтерської звітності
3. Читання балансу

Рис. 1. Етапи експрес-аналізу [8]

звітності, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, аналіз трендів та фінансових коефіцієнтів.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах стає все більше прихильників поділу фінансового аналізу на швидкий і обмежений в обсягах
попередній, або експрес-аналіз та повний і більш
поглиблений аналіз фінансової діяльністю. Експресаналіз дає швидку оцінку ситуації, яка склалася на
підприємстві.
Метою експрес-аналізу є поточна та достатньо
швидка оцінка фінансового стану і динаміки розвитку підприємства [7, c. 53].
Цей вид аналізу потребує незначних витрат часу
для одержання результатів і наступного проведення
додаткових аналітичних досліджень. Експрес-аналіз
здійснюється поетапно (рис.1).
Для того, щоб проаналізувати всi аспекти фінансового стану підприємства, потрібно здійснити підготовчий етап – скласти аналітичний баланс, знайти
абсолютне та відносне відхилення в динаміці за звітний період, що дає можливість об'єктивного аналізу,
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Рис. 2. Взаємозв’язок загальної моделі фінансового аналізу та експрес-аналізу підприємства [Розроблено авторами]
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Таблиця 3
Джерелами інформації для проведення аналізу
[складено авторами]
Назва документу
Джерело
1. Баланс підприємства за попередній Форма 1 (Баланс (Звіт про
рік та за звітний період
фінансовий стан)) [10];
2. Звіт про фінансові результати за
Форма 2 (Звіт про фінанпопередній рік та за звітний період
сові результати (Звіт про
сукупний дохід)) [10];
3. Звіт про рух грошових коштів
Форма 3 (Звіт про рух грошових коштів (за прямим
методом)) [10];
4. Звіт з праці за попередній рік та за Форма 1-ПВ, 3-ПВ [11, 12]
звітний період
5. Розшифрування дебіторської та
кредитної заборгованості
6. Звіт про наявність та рух основних Форма 11-ОФ [13]
фондів, амортизацію (знос)
7. Бізнес-план
8. Висновки аудиторських перевірок 9. Пояснювальна записка з викладен- ням основних факторів, що вплинули
в звітному періоді на підсумкові
результати діяльності підприємства
10. Інша інформація
а з іншого – є максимально зручною для проведення
аналітичних розрахунків.
Другий етап передбачає ознайомлення з примітками до звіту; необхідно вивчити i проаналізувати
характер змін окремих його статей i розділів.
Третій, основний етап – читання балансу, що
передбачає попереднє загальне ознайомлення
з результатами роботи підприємства i його фінансовим станом безпосередньо за бухгалтерським балансом та минулими звітними періодами [8, c. 4].
Існуючі методики експрес-аналізу не дають змоги
оперативно і реально оцінювати рівень фінансового стану підприємства, адже прийоми «читання»
балансу не дають для цього однозначно чіткої відповіді. У зв’язку з цим справжньою підмогою для
аналітиків були би у річному звіті ф.5 «Примітки до
фінансової звітності», таблиця VI дані щодо залишків грошових коштів у кінці кожного місяця (а не як
зараз, лише в кінці року) [9, c. 185].
Для проведення загального (повного) фінансового та експрес-аналізу використовують форми звітності [10]. У таблиці 3 наведені джерела інформації
для проведення загального (повного) фінансового
та експрес-аналізу.
На основі таблиці 3 можна зробити висновок, що
основними джерелами інформації для проведення
аналізу є форми звітності балансу, а також внутрішня та зовнішня бізнес-документація.
На рис. 2 наведено запропонований взаємозв’язок
загальної моделі фінансового аналізу та експрес-а-

налізу підприємства. Відповідно до
наведеної на рис. 2 моделі до загального (повного) фінансового аналізу
можна віднести такі розділи:
1) Попередній огляд економічного і фінансового стану суб’єкта
господарювання:
характеристика
загальної направленості фінансово-господарської діяльності, виявлення «хворих» статей звітності;
2) Оцінка та аналіз економічного потенціалу суб’єкта господарювання:
оцінка майнового стану; побудова аналітичного балансу-нетто;
вертикальний аналіз балансу; горизонтальний аналіз балансу; аналіз
якісних зрушень у майновому стані;
3) Оцінка фінансового стану:
оцінка ліквідності, оцінка фінансової
стійкості, оцінка та аналіз результативності
фінансово-господарської
діяльності суб’єкта господарювання;
оцінка виробничої діяльності;
4) аналіз рентабельності, оцінка ефективності управління, оцінка
ділової активності, оцінка положення на ринку цінних паперів.
Експрес-аналіз фактично є частиною загального
(повного) фінансового аналізу. Автори вважають,
що до експрес-аналізу доцільно включати такі підрозділи загального (повного) фінансового аналізу:
1) Виявлення «хворих» статей звітності (1 розділ): збитки, позики і позички, не погашені в строк;
прострочена дебіторська і кредиторська заборгованість;
2) Оцінка майнового стану (2 розділ): величина
основних засобів та їх частка у загальній сумі активів; коефіцієнт зносу основних засобів; загальна
сума засобів, що знаходиться у розпорядженні підприємства;
3) Оцінка фінансового стану (входить увесь 3 розділ): величина власних засобів та їх частка в загальній сумі джерел; коефіцієнт покриття; частка власних оборотних засобів у загальній їх сумі; частка
довгострокових позичених коштів у загальній сумі
джерел; коефіцієнт покриття запасів.
Таким чином авторами запропоновано розглядати взаємозв’язок загальної моделі фінансового
аналізу та експрес-аналізу підприємства
Висновки. В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що експрес-аналіз
є невід’ємною частиною загального (повного) фінансового аналізу. Даний вид аналізу доцільно використовувати в якості проміжного етапу фінансового
контролю за рахунок швидкості проведення і простоти. Експрес-аналіз може бути використаний у якості методу попереднього етапу дослідження. За його
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допомогою можливо визначити основні напрями
фінансово-господарської діяльності та, на їх основі,
визначити пріоритетні напрями поглибленої оцінки.
В роботі досліджено поняття «фінансовий аналіз» та «фінансовий стан». Наведено етапи проведення експрес-аналізу до яких зокрема відносять
підготовчий, попередній огляд бухгалтерської звітності та заключний етап – читання балансу. У статті
запропоновано класифікацію джерел інформації

для проведення аналізу. Зокрема досліджено, що
основними джерелами інформації для проведення
аналізу є форми звітності балансу а також внутрішня
та зовнішня бізнес-документація.
Розглянуто взаємозв’язок фінансового аналізу
та експрес-аналізу підприємства та запропоновано
відповідну графічну модель із деталізацією складових загальної моделі фінансового аналізу та складових експрес-аналізу.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ
Панченко В.А. Функціональні складові системи кадрової безпеки. У статті розглянуто функціональні складові системи кадрової безпеки. Визначені поняття та терміни у сфері кадрової безпеки
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