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Як видно на рис. .1 в даному блоці аналізу доцільно виділити два 

підрозділи: оцінка фінансових результатів та оцінка фінансового стану. В 

першому розділі розраховуються показники прибутку та рентабельності, 

тобто відображається результативність та ефективність роботи за звітний 

період, в другому – показники, які характеризують ліквідність, 

платоспроможність, фінансову стійкість, оборотність коштів тощо.  

Аналітичні процедури даного напрямку аналізу, безумовно можуть 

бути стандартизовані та уніфіковані, а результати аналізу піддаються 

зрозумілій інтерпретації та багатоваріантному представленню у вигляді, 

доступному для розуміння користувачами різного ступеню підготовки в 

області обліку, аналізу, фінансів (тобто варіаційність з орієнтацією на запити 

користувачів в рамках уніфікованої системи звітних даних).   

Представлена модель аналізу є відкритою  для всіх зацікавлених осіб, 

оскільки базується на даних публічної звітності. Мова йде про кінцеві 

фінансові результати, тобто результати, які, по-перше, підводять підсумки 

діяльності підприємства за певний період і, по-друге, дозволяють дати 

комплексну оцінку його системоутворюючих характеристик, які мають 

важливе значення перш за все з позиції довгострокової перспективи.  

До таких характеристик відносяться: ступінь фінансової стійкості; 

структура активів, в які вкладено капітал і які, по суті, визначають 

можливості стійкого генерування прибутку; оптимальність структури джерел 

фінансування як з позиції стабільності поточної діяльності, так і з позиції 

довгострокової перспективи; порівняльна динаміка капіталу, виручки, 

прибутку тощо. 

Список використаних джерел: 
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М.: ИНФРА –М, 1997. – 242с.  

2.  
Мохненко А.С. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

ЗА СЕГМЕНТАМИ  

Розвиток підприємницької діяльності в системі інтеграції України у 

світову економіку є одним із суттєвих елементів удосконалення облікової 

системи підприємства. Посилення тенденцій глобалізації та диверсифікації 

економіки висувають перелік нових вимог до змістовного наповнення і 

форми зображання облікової інформації, що ставить перед науковцями-

економістами нові завдання з удосконалення бухгалтерського обліку, як 

головного джерела інформації.  

Теперішній бізнес, що має вагоме місце на ринку, є багатогранним та 

функціональним, і відповідно отримує додаткові можливості для подальшого 

розвитку та здійснення своєї діяльності за різноманітними напрямками та 
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сферами, що у свою чергу збільшує потреби користувачів облікової 

інформації того чи іншого підприємства. А тому, в контексті трансформації 

світової економічної системи постає питання щодо застосування фінансової 

звітності за сегментами.  

Виникнення концепції фінансової звітності за сегментами, була 

запроваджена до практики облікового урегулювання наприкінці 1970-х років у 

США та на початку 1980-х років, також, була реалізована у системі МСФЗ, що 

стало відправним пунктом для її подальшого всесвітнього  поширення [1, С. 211].  

Сегмент, іншими словами центр відповідальності – це структурний 

підрозділ, об’єднання структурних підрозділів або сегмент діяльності, 

керівник якого несе відповідальність за результати його діяльності.  

При організації формування управлінської звітності за центрами 

відповідальності необхідно попередньо провести поділ такого підприємства 

на центри відповідальності з дотриманням таких вимог:  

− центри відповідальності повинні бути пов’язані з функціональною та 

організаційною структурою підприємства;  

− кожен центр повинен очолювати менеджер;  

− для кожного центру слід обрати показник для виміру обсягу діяльності 

та бази розподілу витрат;  

− необхідно чітко розподілити сферу повноважень і відповідальності 

менеджера кожного центру відповідальності (менеджер відповідає тільки за 

ті показники, які він може контролювати);  

− для кожного центру відповідальності слід встановити форми 

внутрішньої звітності [2, С. 994].  

Регулювання звітності за сегментами на міжнародному рівні здійснює 

Міжнародний стандарт фінансової звітності 8 "Операційні сегменти", у якому 

вказано, що операційний сегмент – це компонент суб'єкта господарювання:  

а) який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти 

доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов'язані з 

операціями з іншими компонентами того самого суб'єкта господарювання);  

б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищим 

керівником з операційної діяльності суб'єкта господарювання для прийняття 

рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання 

результатів його діяльності; 

в) про який доступна дискретна фінансова інформація [3].  

Операційний сегмент може стосуватися економічної діяльності, яка ще 

не генерує доходи, наприклад, операції з освоєння виробництва можуть бути 

операційними сегментами до отримання доходів.  

Міжнародний стандарт фінансової звітності 8 "Операційні сегменти" 

вимагає від компаній включення у звітність фінансової та описової 

інформації про її звітні, а не операційні сегменти. Звітні сегменти – це 

операційні сегменти або об’єднання операційних сегментів, які відповідають 

певним критеріям [3].  Облік за сегментами на підприємстві є системою 

відображення, узагальнення та збору даних про діяльність окремих 

структурних підрозділів підприємства (центрів відповідальності). Такий 



облік входить як центральний елемент до складу управлінського обліку та діє 

одночасно з системою бухгалтерського фінансового обліку підприємства [1, 

С. 212]. Організаційну структуру підприємства в управлінському обліку 

представлено як сукупність ліній відповідальності всередині підприємства. У 

результаті цього організаційну структуру підприємства можна розглядати як 

сукупність різних центрів відповідальності, пов’язаних між собою 

особливостями виробничого циклу та лініями відповідальності. 

Застосування підприємствами запропонованої єдиної моделі формування 

звітності за сегментами дозволить реалізувати управлінський підхід у побудові 

оперативних стратегій підприємства з урахуванням ступеня ризику та норми 

прибутковості звітних сегментів, зробить її показники порівнюваними між 

підприємствами однієї галузі, врахує специфічні доходи і витрати, які 

обов’язково мають включатися при визначенні фінансового результату сегмента, 

а які обов’язково мають виключатися з цього процесу, оскільки є несуттєвими та 

неважливими при визначенні фінансового результату сегмента. 

Процес складання та подання фінансової звітності за сегментами 

залежить від правильного методологічного підходу щодо ідентифікації, 

реєстрації та групування інформації про звітні сегменти з метою її 

відображення у фінансовій звітності суб’єкта господарювання, а рівень 

єдиної інформаційної бази забезпечує достовірність розкриття  інформації 

про звітні сегменти та швидкість її формування. 
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