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Під впливом глобалізаційних тенденцій, взаємопроникнення процесів 

різних економічних напрямів і сфер діяльності, в умовах посилення факторів 

мінливості й невизначеності оточуючого середовища зростає важливість 

інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання, які постійно 

приймають управлінські рішення. Інформація стає невід’ємною частиною 

управління, що вимагає удосконалення підходів до способів її обробки та 

оновлення методик звітування. 

Окремі аспекти щодо ролі фінансової звітності в процесі управління 

розглядаються в роботах: Ф. Бутинця [1], А. Закутньої [2], О. Лишиленка [3] та 

інших. Однак, залишаються відкритими для дослідження питання, пов’язані з 

практичним використанням фінансової звітності для цілей інформаційного 

забезпечення діяльності суб’єкта господарювання. 

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні" фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових 

коштів підприємства за звітний період. Метою складання фінансової звітності є 

забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією 

про фінансові результати діяльності та фінансовий стан підприємства.  

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові 

результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і 

приміток до звітів. Інформація, відображена у фінансовій звітності, повинна 

бути: достовірною, послідовною, зіставною, доречною, своєчасною, повною та 

об’єктивною. Фінансова звітність забезпечує користувачів актуальними 

інформаційними даними, що дозволяє реалізувати функції управління: 

планування, організацію, мотивацію, регулювання і контроль [2, с. 483]. 

Таким чином, прийняття управлінських рішень ґрунтується на зваженій 

оцінці та кваліфікованому аналізі показників господарської діяльності 

економічних суб’єктів, що залежить від якості складання фінансової звітності. 
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