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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано досвід використання фінансового 

аналізу, його сутність та особливості. Досліджено еволюцію та 
джерела фінансового аналізу. Наведено функціональну кла-
сифікацію основних показників. Визначено причини, від яких 
залежать якість та повнота висновків фінансового аналізу під-
приємства. Проведено порівняльну характеристику основних 
стандартів фінансового обліку.

Ключові слова: фінансовий аналіз, облік, фінансові кое-
фіцієнти та показники, стандарти, стратегія.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы опыт использования финансо-

вого анализа, его сущность и особенности. Исследованы эво-
люция и источники финансового анализа. Приведена функци-
ональная классификация основных показателей. Определены 
причины, от которых зависят качество и полнота выводов фи-
нансового анализа предприятия. Проведена сравнительная 
характеристика основных стандартов финансового учета.

Ключевые слова: финансовый анализ, учет, финансовые 
коэффициенты и показатели, стандарты, стратегия.

АNNOTATION
The article analyzes the experience of using financial analysis, 

its essence and features. Research concerns the evolution and 
sources of financial analysis. The functional classification of the 
main indicators is given. The reasons for determining the quality 
and completeness of the findings of the financial analysis of the 
company are determined. The article examines specific character-
istic of the main financial accounting standards.

Key words: financial analysis, accounting, financial ratios and 
indicators, standards, strategy.

Постановка проблеми. Сучасне бізнес-серед-
овище характеризується загостренням фінан-
сової кризи, високим рівнем динамізму, мін-
ливими факторами зовнішнього середовища 
та умовами постійної нестабільності, в яких 
функціонують підприємства. Загострення кон-
куренції, стрімке зростання якісних вимог 
споживачів, зниження купівельної спромож-
ності приводять до того, що підприємства по-
стійно перебувають у пошуку способів підви-
щення ефективності своєї діяльності. Наявні 
та звичні методи ведення бізнесу більше не ви-
ступають запорукою успіху, а класична шко-
ла управління все частіше не спроможна дати 
відповіді на запити сучасних бізнес-структур. 
Саме тому багато підприємств сьогодні шука-
ють шлях раціоналізації управлінських проце-
сів та ініціюють реінжиніринг бізнес-процесів. 
Одним з актуальних напрямів такої діяльності 
є вдосконалення системи фінансового аналізу 

діяльності підприємства для підвищення його 
ефективності.

Аналізуючи світові бізнес-тенденції та врахо-
вуючи специфіку бізнес-середовища країни, су-
часні менеджери формують якісно нове бачення 
системи управління підприємствами. Важливим 
практичним завданням сьогодні стає розробка 
тих методів та механізмів, які дадуть змогу за-
лучити невикористаний потенціал підприємств 
у процеси створення вартості, а одним з таких 
механізмів може стати саме фінансовий аналіз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тематиці розвитку фінансового аналізу при-
свячено багато наукових публікацій та видань. 
Значення фінансового аналізу для бізнес-струк-
тур розглядають у своїх роботах А. Шеремет, 
Н. Вейцман, П. Худяков, І. Бланк, О. Базилін-
ська, В. Артеменко, Б. Грехем, Л. Бернстайн та 
багато інших науковців. Ці автори висвітлюють 
сутність фінансового аналізу, його значення 
для бізнес-структур, особливості впровадження 
та функціонування. Однак наявні дослідження 
доводять, що класичні та сучасні підходи до фі-
нансового аналізу мають вагомі протиріччя, а 
необхідність впровадження системи фінансово-
го аналізу досі не обґрунтована повністю, що 
зумовлює необхідність подальшого досліджен-
ня цих питань.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Особливої уваги в розвитку 
фінансового аналізу потребують питання його 
використання для підвищення загальної ефек-
тивності діяльності підприємства. Досі існують 
протиріччя щодо розуміння фінансового аналі-
зу та аналізу фінансового стану підприємства, 
способів вимірювання ефективності діяльності 
підприємства та системи показників, які варто 
використовувати в тій чи іншій галузі.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є аналіз накопиченого 
досвіду використання фінансового аналізу, до-
слідження причин можливого спотворення його 
результатів та вивчення особливостей викорис-
тання різних систем стандартів фінансового об-
ліку на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Елементи практичного фінансового аналізу, що 
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розуміється як аналіз за допомогою вартісних 
оцінок, можна знайти вже в Стародавньому сві-
ті, коли товарообмінні операції здійснювалися 
з використанням грошового вимірника (вважа-
ється, що гроші як товар, що виконує роль за-
гального еквівалента, були введені приблизно 
в 700 р. до н. е. в Лідії, стародавній державі 
Малої Азії) [1]. З появою грошей неминучість 
подібних операцій стала виражатися за допомо-
гою кількісних вартісних оцінок, тобто почали 
виконуватися найпростіші процедури фінансо-
во-аналітичного характеру. Однак говорити про 
зародження фінансового аналізу в ті роки не до-
водиться. Ймовірно, більш виправдано відноси-
ти його появу до епохи торгового капіталізму.

Умовно можна виділити чотири джерела по-
яви фінансового аналізу [2]:

1) поява маноріального обліку;
2) поширення балансу як звітної форми ін-

формаційно-контрольного призначення;
3) становлення позикових операцій;
4) формування ринків капіталу.
Певна формалізація та систематизація про-

цесу фінансового аналізу почалися в період 
становлення бухгалтерського обліку. Однією 
з перших систематизованих форм бухгалтер-
ського обліку прийнято вважати маноріальний 
облік, який був поширений у середньовічній 
Європі. Манор був організаційною формою для 
експлуатації дрібного господарсько самостійно-
го селянина, а маноріальний облік був моделлю 
систематизації інформації, яка була орієнтова-
на на найпримітивнішу форму бухгалтерії. Од-
нак саме ця форма ведення справ може бути 
визнана передумовою формування фінансового 
аналізу як інструменту дослідження діяльності 
організації.

Основні ознаки маноріальної системи обліку 
полягали у використанні персоніфікованих ра-
хунків, чітко вираженому контролюючому ха-
рактері звітності, відображенні результатів усіх 
операцій з руху коштів незалежно від їх харак-
теру. Але також ця система мала значний недо-
лік: маноріальний облік виконував дві функції, 
а саме контрольну й інформаційну, і виконував 
їх досить успішно, однак він не був пристосова-
ний до розрахунку прибутку.

Хоча в системі маноріального аудиту мож-
на побачити паростки фінансового аналізу, все 
ж таки більш істотним прикладом його вико-
ристання стало поширення балансу як звітної 
форми [2].

Наступним та найважливішим етапом роз-
витку фінансового аналізу як інструмента 
управління організацією став період розвитку 
позикових операцій. Тобто бізнес почав роз-
виватися та рости, а видача кредитів купцям 
вимагала систематичних аналітичних розра-
хунків та фінансового контролю за станом їх 
діяльності. Саме в цей період з’явився фінан-
совий аналіз, який трактувався як мистецтво 
аналітичного обґрунтування поведінки на рин-
ку позикових коштів.

Комплекс факторів, серед яких слід назва-
ти появу якісно нових форм організації бізне-
су, диверсифікацію наявних підприємств та 
виробництва загалом, розподіл між правами та 
обов’язками власників бізнесу та їх керівників, 
привів до значної актуалізації якісної фінансо-
вої звітності та фінансового аналізу.

Особливу увагу у процесі формування ро-
зуміння фінансового аналізу як систематизо-
ваного комплексу методів та інструментів до-
слідження організації варто приділити різниці 
між такими поняттями, як «фінансовий аналіз» 
та «аналіз фінансового стану підприємства». 
З точки зору інтеграції цих двох визначень пер-
ше є більш загальним та містить у собі друге. 
Тобто фінансовий аналіз є всебічним та комп-
лексним процесом, а аналіз фінансового стану 
підприємства є одним з етапів фінансового ана-
лізу загалом [4].

У широкому розумінні предметом досліджен-
ня фінансового аналізу є сукупність операцій 
та господарських процесів компанії, фінансо-
ві результати цих самих процесів та рівень їх 
ефективності. Процес фінансового аналізу є 
комплексним та системним, тому дуже важли-
во виокремити ті фактори зовнішнього та вну-
трішнього середовища, які привели до того чи 
іншого фінансового результату. Таким чином, 
будується зрозумілий ланцюжок причинно-на-
слідкового зв’язку між фінансовими результата-
ми та причинами, які стали їх драйвером. Саме 
завдяки такому підходу підприємство може роз-
робити таку модель поведінки, яка дасть змогу 
максимально нівелювати деструктивні фактори 
та використати свої сильні позиції.

Сьогодні одним з основних методів прове-
дення фінансового аналізу стану підприємства 
є розрахунок фінансових коефіцієнтів та показ-
ників, а також їх якісний аналіз. Цей механізм 
може сформувати чітке та зрозуміле бачення фі-
нансового стану підприємства. Також кожний з 
коефіцієнтів може бути основою для висновків 
щодо сильних та слабких сторін організації, а 
також щодо перспектив його розвитку.

У сучасній практиці фінансового аналізу 
спеціалісти зазвичай використовують таку кла-
сифікацію, яка відображає функціональний 
підхід: коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти 
рентабельності, коефіцієнти оборотності, кое-
фіцієнти фінансової стійкості. Функціональний 
підхід базується на тому, що коефіцієнти гру-
пуються залежно від функцій, які вони викону-
ють, та мети аналізу загалом.

Якщо розглянути бізнес-середовище з ідеа-
лістичної точки зору, то фінансові аналітики 
завжди можуть гарантовано покладатися на ре-
зультати своїх розрахунків та прогнозів. Так, 
наприклад, вони можуть покладатися на циф-
ри, приймаючи рішення щодо інвестування, 
сприяючи ефективному розподілу капіталу.

Насправді ж ситуація сьогодення далека від 
ідеальної картинки. Якість та повнота фінан-
сової звітності компанії, на якій базуються ви-
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сновки фінансового аналізу, залежить від су-
джень та експертних оцінок, які можуть бути 
виконані сумлінно, однак мати суб’єктивний 
характер.

З іншого боку, комплекс стандартизованих 
фінансових показників для розрахунків може 
виявитися не найточнішим способом оцінюван-
ня діяльності компанії. В такій ситуації ви-
соку роль відіграє саме рівень стандартизації 
ведення розрахунків. Йдеться про те, що стан-
дартизовані методи розрахунків можуть значно 
нівелювати фактор специфічності галузі або 
структури бізнесу, отже, значно спотворювати 
висновки щодо дійсності справ. Таку ситуацію 
можна зустріти в інноваційних підприємствах 
зі стрімкими темпами розвитку.

Також до значних недоліків фінансового 
аналізу варто віднести індивідуальний фактор, 
який передбачає, що фінансові аналітики та ке-
рівники організацій часто у своїй практиці сти-
каються із сильними стимулами для навмисного 
спотворення фінансової звітності компаній. Як 
приклад можемо навести американську компа-
нію «Енрон», яка роками спотворювала справ-
жню цінність своїх активів, що призвело до кра-
ху цілого економічного кластеру по всьому світу.

Іншою важливою проблемою використання 
інструментів фінансового аналізу є існування 
принципово різних методів розрахунку резуль-
татів діяльності підприємства. Варто розуміти, 
що процес фінансового аналізу сильно залежить 
від того, на базі яких документів він прово-
диться. Якщо фінансова звітність компанії не-
коректна та не відображає справжню ситуацію 
на підприємстві, такий стан речей може спро-
вокувати формулювання неправильних висно-
вків щодо фінансового стану компанії. Процес 
складання фінансової звітності регламентуєть-
ся системами стандартів якості та прийнятими 
базовими принципами, однак варто зазначити, 
що цей процес також спирається на професіо-
нальне судження експертів.

Сьогодні існують декілька систем стандартів 
звітності компаній, серед яких слід назвати US 
GAAP, IFRS та системи національних стандар-
тів (український варіант П(с)БО). Кожна з цих 
систем є поширеною та використовується для 
складання звітності й висновків щодо фінан-
сових результатів діяльності компаній. Однак, 
незважаючи на той факт, що ці положення є 
базовими та стандартизованими, багато правил, 
регламентованих у цих документах сильно різ-
няться. Звичайно, це значно впливає на оціню-
вання діяльності компаній, які використовують 
різні стандарти. Наприклад, у 2014 р. всесвіт-
ньо відома компанія “Twitter” повідомила, що, 
згідно з принципами формування фінансових 
результатів GAAP, вони отримали збитки у 
розмірі 0,96 дол. США на кожну акцію, але за 
методом внутрішньо фірмових розрахунків їх 
прибуток склав 0,34 дол. США на акцію [12].

Аналогічна ситуація склалась у 2015 р. в 
компанії “Amazon”. Тоді прибуток компанії, 

згідно з принципами GAAP, склав 0,37 дол. 
США, але внутрішньо фірмові розрахунки при-
бутку на акцію показали результат у 4,14 дол. 
США [13].

Ці прості приклади ілюструють, що викорис-
тання тих чи інших інструментів має свої певні 
обмеження та може трактуватися по-різному. 
Саме тому особливу складність для інвесторів 
та кредиторів має процес зіставлення різних фі-
нансових показників компаній з огляду на той 
факт, що компанії можуть керуватися різними 
стандартами та залучати експертне судження 
як основу для прийняття рішень.

Отже, варто зрозуміти, чим є стандарти US 
GAAP, IFRS, та визначити основні принципові 
відмінності між системами та національними 
стандартами України.

US GAAP – система стандартів, норм та 
принципів ведення фінансового обліку на під-
приємстві, яка була розроблена і масово вико-
ристовується у США. Американські стандарти 
відрізняються більшою жорсткістю проти стан-
дартів європейських. Існують кілька передумов 
сильного поширення US GAAP, серед яких слід 
назвати високий рівень розвитку американсько-
го фондового ринку, великий обсяг інвестицій 
США в інші країни. Таким чином, підприєм-
ства, зацікавлені в розширенні свого кредитно-
го портфеля, змушені адаптувати ведення свого 
фінансового обліку під вимоги цього стандарту.

IFRS – це сукупність норм, правил, прин-
ципів та стандартів, націлених на оптимізацію 
структури фінансової звітності, які використо-
вуються переважно в країнах Європи. На від-
міну від національних стандартів, які мають 
директивний характер, стандарти IFRS нада-
ють підприємствам більшу свободу дій. Загалом 
такі стандарти мають рекомендаційний харак-
тер, але певні види компаній зобов’язані керу-
ватися такими стандартами, як вимагають на-
ціональні та міжнародні правові акти.

Національне положення (стандарт) бухгал-
терського обліку (П(С)БО) – це нормативно-пра-
вовий акт, затверджений Міністерством фінан-
сів України, що визначає принципи та методи 
ведення бухгалтерського обліку й складання 
фінансової звітності, що не суперечать міжна-
родним стандартам (IFRS) [10].

Варто зазначити, що сьогодні в економіч-
ному просторі відбувається активний процес 
уніфікації зазначених систем. Наприклад, з 
2012 р. запроваджена спеціальна комісія, ме-
тою якої є ліквідація наявних відмінностей між 
системами US GAAP та IFRS. Щодо національ-
них стандартів, то в цьому питанні інтеграція 
значно сповільнена, а істотні відмінності між 
системами все ще зберігаються. У табл. 1 наве-
дені основні принципові відмінності між трьома 
системами щодо підготовки та консолідації фі-
нансової звітності.

Сьогодні однією з основних передумов ефек-
тивного функціонування компанії є глибоке 
розуміння положень Національних стандартів 
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Таблиця 1
Порівняння стандартів фінансового обліку

Напрям впливу

Міжнародні та локальні стандарти

IFRS (International Financial 
Reporting Standards)

US GAAP (US Generally 
Accepted Accounting 

Principle)

Національні стандарти 
України

1 2 3 4
Структура статей 
Балансу

Порядок переліку статей 
балансу щодо ступеня лік-
відності не регламентується 
стандартами. Структура 
активів компанії може бути 
вибрана на розсуд компанії 
в порядку зменшення або в 
порядку збільшення ліквід-
ності, але принцип групу-
вання має зберігатися.

Статті мають бути розта-
шовані в балансі відпо-
відно до принципу змен-
шення ліквідності. Таким 
чином, активи будуть 
групуватися від найбільш 
ліквідних до найменш, а 
зобов’язання – від най-
більш термінових до най-
менш термінових.

Порядок статей не регла-
ментується за ступенем 
ліквідності.

Відомості щодо 
доходів від 
надзвичайних 
подій

Стандарт забороняє окреме 
подання інформації щодо 
фінансових результатів від 
надзвичайних подій. Ця 
інформація має бути наведе-
на безпосередньо в балансі 
компанії.

Усі фінансові наслідки та 
грошові потоки від над-
звичайних подій мають 
формуватися окремим 
рядком у Звіті про доходи 
і Звіті про рух грошових 
коштів за умови, що такі 
надзвичайні події не очі-
куються в прогнозованому 
майбутньому.

Фінансові наслідки від 
надзвичайних подій групу-
ються в статтях доходів від 
звичайної діяльності. Зміст 
і вартісна оцінка доходів 
або витрат від кожної над-
звичайної події слід окремо 
розкривати в примітках до 
фінансових звітів [14].

Звіт про прибутки 
та збитки

Стандарт не регламентує чіт-
кий формат звіту. Зазначені 
два підходи до класифікації 
витрат: за їхньою сутністю 
або їх функціями.

Регламентовано два фор-
мати звіту, а саме поділ 
на доходи й витрати, або 
операційний, та нео-
пераційний фінансовий 
результат.

Існує чітко визначений 
формат звіту та змісту ста-
тей витрат, побудований на 
основі даних бухгалтерсько-
го обліку.

Звіт про рух 
грошових коштів

Звіт формується прямим 
або непрямим методом. До 
складу грошових коштів 
включаються овердрафти та 
грошові еквіваленти з тер-
міном погашення до трьох 
місяців.

Звіт складається прямим 
або непрямим методом. 
Овердрафти не включа-
ються до статті «Грошові 
кошти».

Форма подання звіту має 
прямий або непрямий 
метод. Овердрафти включа-
ються в склад грошових по-
токів від фінансової діяль-
ності, бо формально вони є 
банківськими позиками.

Облік активів Визначення вартості активів 
відбувається за принципом 
історичної вартості. Пере-
оцінка активів може бути 
розрахована за справедли-
вою вартістю(основні засоби/
нематеріальні активи).

Переоцінка активів забо-
ронена. Винятком є деякі 
цінні папери та деривати-
ви (похідні інструменти), 
які оцінюються за спра-
ведливою вартістю.

Під час оцінювання активів 
використовується принцип 
історичної вартості. Мож-
на переоцінювати активи 
за справедливою вартістю 
(основні засоби/нематері-
альні активи).

Облік зобов’язань Короткострокові 
зобов’язання – це ті, по-
гашення яких очікується 
протягом:
– нормального операційно-
го циклу підприємства;
– 12 місяців з моменту 
складання балансу.
Групи зобов’язань такі: 
стандартні, умовні та резерв-
ні. Лише деякі типи при-
вілейованих акцій визна-
чаються як зобов’язання. 
Дисконтування відкладених 
податків заборонено.

Поточними вважаються 
всі зобов’язання, погашен-
ня яких ймовірно вимага-
тиме використання поточ-
них активів або створення 
нових поточних зобов’я-
зань. Решта зобов’язань є 
довгостроковими. Групи 
зобов’язань такі:
– пов’язані з веденням 
операцій протягом опера-
ційного циклу;
– погашення яких перед-
бачається протягом 12 мі-
сяців з дати складання 
балансу;
– суми, які, ймовірно, 
будуть потрібні для по-
гашення витрат протягом 
року (наприклад, премія 
або компенсація за неви-
користану відпустку).
Всі акції розглядаються 
як частина капіталу. До-
пускається дисконтування 
відкладених податків.

Зобов’язання визнається, 
якщо його оцінка може 
бути достовірно визначена, 
існує ймовірність зменшен-
ня економічної вигоди в 
майбутньому внаслідок його 
погашення.
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1 2 3 4
Використання 
методу ЛІФО

Заборонено Дозволено Заборонено

Методи 
оцінювання 
вартості запасів

Стандарт регламентує вико-
ристання одного методу. Ме-
тод найменшого оцінювання 
між фактичною вартістю (со-
бівартістю) та чистої ціною 
продажу (ринкова вартість 
продажу) на звітну дату.

Стандарт регламентує ви-
користання одного методу. 
Метод найменшого оці-
нювання між фактичною 
вартістю (собівартістю) та 
відновною вартістю (рин-
ковою вартістю придбан-
ня), але не нижче чистої 
вартості реалізації.

Стандарт пропонує п’ять 
методів оцінювання вартості 
запасів під час їх вибуття, 
а саме методи ідентифікова-
ної собівартості відповідної 
одиниці запасів; середньо-
зваженої собівартості; со-
бівартості перших за часом 
надходжень запасів (ФІФО); 
нормативних витрат; ціни 
продажу.

Нарахування 
відсотків за 
позиками

Облік ведеться на розсуд 
компанії, відсотки можуть 
включатись у вартість майна 
або списуватись на витрати 
періоду.

Витрати по позиках 
обов’язково повинні відно-
ситися до вартості придба-
ного майна.

Облік ведеться згідно з 
об’єктом придбання. Якщо 
відсотки отримані на при-
дбані основні засоби, то 
такі витрати відносяться до 
вартості основних засобів, 
інакше такі витрати відно-
сяться до витрат періоду.

Визнання 
отримання 
виручки

Виручка визнається в мо-
мент переходу права влас-
ності на товари.

Виручка визнається в мо-
мент отримання грошових 
коштів, іноді в момент 
чіткого розуміння, що 
такі кошти будуть нео-
дмінно отримані.

Виручка визнається в мо-
мент переходу права влас-
ності на товари.

Знецінення 
активів

Для визначення знецінення 
балансову вартість активу 
порівнюють з теперішньою 
вартістю майбутніх грошо-
вих потоків від його вико-
ристання та чистою вартістю 
реалізації. Якщо балансова 
вартість активу перевищує 
меншу з двох зазначених ве-
личин, то актив визнається 
знеціненими.

Актив вважається знеці-
неними, якщо його балан-
сова вартість перевищує 
очікувані недисконтовані 
майбутні грошові потоки 
від його використання.

За наявності ознак змен-
шення корисності активу 
підприємство визначає суму 
очікуваного відшкодування 
активу. Винятком є гудвіл 
та нематеріальні активи з 
невизначеним строком ко-
рисного використання.

Закінчення таблиці 1

фінансового обліку, міжнародних стандартів 
IFRS та US GAAP. Продовження глобального 
впровадження цих стандартів на державних 
рівнях стрімко посилить їхній вплив на процес 
фінансового аналізу діяльності компаній.

Глибоке розуміння принципових відміннос-
тей між описаними стандартами фінансового 
обліку дасть змогу компаніям отримати конку-
рентну перевагу та реалізувати інвестиційний 
потенціал завдяки залученню коштів інозем-
них ринків капіталу. Наприклад, дослідження 
останніх років зазначають, що більше 7 трлн. 
дол. США інвестовані в неамериканських цінні 
папери. Американські ринки капіталу залиша-
ються відкритими для неамериканських компа-
ній, які формують свою фінансову звітність з 
використанням стандартів IFRS або US GAAP.

Довгострокова стратегія розвитку компанії 
повинна враховувати наявні особливості стан-
дартів фінансового обліку, оскільки головною 
метою таких стандартів є підвищення якості та 
повноти фінансового та бухгалтерського обліку, 
а наслідком – підвищення ефективності діяль-
ності компаній.

Висновки. В сучасних ринкових умовах 
швидкість та якість управлінських рішень ма-
ють величезний вплив на майбутню ефектив-

ність організації. Варто відзначити, що такі 
рішення часто базуються на емпіричних пере-
думовах та інтуїтивних реакціях керівників, а 
мають бути засновані на методичних та фунда-
ментальних розрахунках.

Якісний фінансовий аналіз та адекватно ін-
терпретовані висновки розрахунків допомага-
ють сформувати бачення щодо майнового стану 
підприємства, можливостей використання по-
зикових коштів, швидкості погашення наявних 
зобов’язань та доцільності інвестицій. Для роз-
рахунків фінансові аналітики можуть викорис-
товувати різноманітні фінансові показники, а 
саме групи показників ліквідності, рентабель-
ності, оборотності та фінансової стійкості.

Основними труднощами в процесі фінансово-
го аналізу підприємства можуть стати високий 
рівень стандартизації фінансових показників, 
індивідуальний фактор та упередженість екс-
пертних суджень, некоректність звітності, на 
базі якої проводяться аналіз та розрахунки. Та-
кож важливим елементом якісного фінансового 
аналізу є розуміння принципових відмінностей 
між різноманітними стандартами фінансового 
обліку, такими як IFRS та US GAAP.

Загалом результатом проведення фінансово-
го аналізу є отримання відомостей про можли-
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вості об’єкта аналізу до розвитку, бачення щодо 
ефективності фінансової політики організації, 
результатів впровадження наявної стратегії 
підприємства та особливостей динаміки показ-
ників діяльності.
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THE ESSENCE OF FINANCIAL ANALYSIS AND FEATURES  
OF USING STANDARDS OF FINANCIAL ACCOUNTING

The article analyses the evolution of the financial analysis development from the beginning of 
using in ancient times and until modern times. The article explores the essence of financial analysis 
and its place in the management system. In addition, the article concerns the information about the 
experience of using financial analysis methods, its critical and crucial points and specific features.

Research concerns the sources of financial analysis and the functional classification of the main 
indicators widespread in today’s business environment. The reasons for determining the quality and 
completeness of the financial analysis findings of the company are determined. The article examines 
the specific characteristic of the main financial accounting standards such as IFRS, US GAAP, and 
National Standards of Ukraine. The results of the research include the main differences between these 
systems in the sphere of the Balance structure, Profit and Losses statements, accounting of assets 
and debts, methods of accounting of inventory and etc. The article concerns the main difficulties that 
can be determined during the process of financial analysis and the crucial limitations of the existed 
methodology. The article includes some practical examples of the difficulties that can happen in the 
organization due to the crucial differences between the mentioned standards of financial accounting.


