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чення залучені додаткові модулі, які дають змогу проконтро-
лювати необхідні параметри облікового процесу.  

У третьому варіанті використовуються програми, розроблені 
аудиторською фірмою. Ця перевірка здійснюється шляхом пара-
лельного моделювання облікового процесу з поєднанням програм-
ної перевірки всіх його можливих параметрів. Одержані дані, як 
і в попередніх випадках, порівнюються з реальними даними, за 
результатами перевірки визначають відхилення та порушення [2]. 

Отже, не залежно від того, який варіант обирає аудитор, 
методикою аудиту при використанні інформаційних технологій, 
є сукупність комп’ютерних аудиторських засобів, тобто сукуп-
ність організаційного, технічного, інформаційного, програмного 
забезпечення. 
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Фінансова звітність розглядається як інструмент для об’єк-
тивної та достовірної оцінки фінансово-майнового стану, ре-
зультатів діяльності та руху грошових коштів підприємства.  

Метою аналізу фінансової звітності є одержання найбільш 
інформативних параметрів, що надають об’єктивну і точну кар-
тину фінансового стану і фінансових результатів діяльності під-
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приємства. Мета аналізу досягається в результаті вирішення 
певного переліку аналітичних завдань. 

Основними функціями аналізу фінансової звітності є: 
– об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства;
– вияв факторів і причин досягнутого стану;
– підготовка і обґрунтування прийнятих управлінських рі-

шень в сфері фінансів; 
– своєчасне вживання заходів щодо підвищення платоспро-

можності підприємства; 
– забезпечення розробки планів фінансового оздоровлення

підприємства; 
– виявлення і мобілізація резервів покращення фінансового

стану та підвищення ефективності діяльності. 
Аналіз фінансової звітності підприємства дає змогу: з’ясува-

ти його реальний фінансово-економічний стан на ринках капі-
талів, товарів і фінансів; допоможе поліпшити формування і ви-
користання фінансових ресурсів підприємства; намітити напря-
ми перспективного фінансового розвитку підприємства; визна-
чити напрями коригування фінансової політики підприємства. 

Для збільшення інформативності фінансової звітності необ-
хідно в ході аналізу визначати додаткові не фінансові показ-
ники. Зокрема, підтримуємо методику М. Д. Беніша, який розро-
бив систему показників для виявлення ризику можливості ви-
кривлення інформації у фінансовій звітності підприємства (кар-
ту нормативних відхилень фінансових індикаторів).  

Для застосування даної методики використовується звітність 
підприємства за декілька періодів, а також звітність інших під-
приємств, які здійснюють свою діяльність у тій самій галузі. 
«Карта нормативних відхилень фінансових індикаторів» склада-
ється з восьми показників, на основі яких складається інтеграль-
на модель, що дозволяє порівнювати різні підприємства та вия-
вити можливість викривлень у їх фінансовій звітності [2, с.139]. 

Розрахунки здійснюються за наступними показниками: темп 
зростання виручки від продажу; темп зниження частки валового 
прибутку у виручці; темп зростання якості активів; темп зро-
стання обернення дебіторської заборгованості в днях; темп зро-
стання частки витрат, які припадають на виручку від реалізації; 
темп зростання амортизаційних витрат у первісній вартості ос-
новних засобів; темп зростання фінансового важеля; темп зміни 
коефіцієнта загальної ліквідності; темп зміни коефіцієнта швидкої 
ліквідності; темп зміни обернення матеріальних запасів у днях. 
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У результаті аналізу може бути виявлений ризик фінансового 
шахрайства на підприємстві трьох видів: низький (існує ймо-
вірність викривлення лише за 1–2 показниками); середній (існує 
ймовірність викривлення за деякими показниками); високий 
(імовірність викривлення за більшістю показників). 

Доповнення аналізу фінансової звітності системою показ-
ників для виявлення ризику можливості викривлення інформації 
у фінансовій звітності дозволить забезпечити високий рівень 
достовірності звітних даних та ефективність прийнятих на їх ос-
нові управлінських рішень. 

Отже, аналіз фінансової звітності буде ефективним тільки 
при наявності та повному розкритті всіх базових її елементів. За 
таких умов, мета аналізу фінансової звітності – підвищення 
ефективності управління фінансово-господарською діяльністю 
та оптимізація процесу такої діяльності на підприємстві. 
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