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Активи підприємства та їх структура вивчаються як з точки зору їх участі в 

виробництві, так і з точки зору оцінки їх ліквідності. Безпосередньо з'ясовується участь 

у виробничому циклі основних фондів, нематеріальних активів,запасів і 

затрат,грошових коштів. При цьому уточнюються найбільш ліквідні активи 

підприємства: грошові кошти на рахунках, а також короткострокові цінні папери та 

найменш ліквідні активи - основні фонди, що знаходяться на балансі підприємства та 

інші поза оборотні активи. 

 У світовій практиці як об'єкт нематеріальних активів розглядається і така 

категорія, як гудвіл — ціна фірми, що включає сукупність факторів переваги даної 

фірми над іншими (рівень професіоналізму управлінської команди, ділові зв'язки, 

репутація, ін.), чи маловідомий у нашій економіці вид нематеріальних активів — 

франшиза. 

Майновий стан суб'єкта господарювання визначається сукупністю належних йому 

майнових прав та майнових зобов'язань, що відображається у бухгалтерському обліку 

його господарської діяльності відповідно до вимог закону. 

Зміна правового режиму майна суб'єкта господарювання здійснюється за 

рішенням власника (власників) майна у спосіб, передбачений цим Кодексом та 

прийнятими відповідно до нього іншими законами, крім випадків, якщо така зміна 

забороняється законом. 

Правовий режим майна суб'єкта господарювання, заснованого на державній 

(комунальній) власності, може бути змінений шляхом приватизації майна державного 

(комунального) підприємства відповідно до закону. 

Правовий режим майна суб'єкта господарювання, заснованого на державній 

(комунальній) власності, може бути змінений шляхом здачі цілісного майнового 

комплексу підприємства або майнового комплексу його структурного підрозділу в 

оренду. 

Суб'єкти господарювання зобов'язані на основі даних бухгалтерського обліку 

складати фінансову звітність за формами, передбаченими законодавством, проводити 

інвентаризацію належного їм майна для забезпечення достовірності даних 

бухгалтерського обліку та звітності, надавати фінансову звітність відповідно до вимог 

закону та їх установчих документів. 

Аналіз майна підприємства здійснюється на основі агрегованого балансу 

підприємства та Структури і динаміки оборотних активів. 
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Аналіз майна підприємства передбачає проведення аналізу складу майна та його 

структури, вивчення джерел формування майна, зміни складових майна і джерел його 

формування.  

Основними методами аналізу майна є вертикальний і горизонтальний методи, які 

застосовуються до аналізу балансу, а також метод фінансових коефіцієнтів. 

Основні питання, які необхідно з‘ясувати при аналізі майна підприємства: 

1. Загальна оцінка структури майна. 

2. Аналіз виробничого потенціалу, перш за все, основних засобів. 

3. Аналіз складу і динаміки оборотних коштів. 

4. Аналіз джерел майна і наявності власних оборотних коштів. 

5. Аналіз основних коефіцієнтів, що характеризують майновий стан підприємства. 

Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші 

цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. 

Джерелами формування майна підприємства є : 

- грошові та матеріальні внески засновників; 

- доходи одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської 

діяльності; 

- доходи від цінних паперів; 

- кредити банків і інших кредиторів; 

- капітальні вкладення та дотації з бюджету; 

- майно, придбане в інших суб‘єктів господарювання, організацій та громадян у 

встановленим законодавством порядку; 

- інші джерела, не заборонені законодавством України. 

Таким чином, у ході аналітичного забезпечення майнового стану підприємства 

можуть використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу, їхня 

кількість та ширина застосування залежать від конкретних цілей аналізу та 

визначаються його завданнями в кожному конкретному випадку. 
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Реформування економіки України поставило перед підприємствами низку 

завдань, характерних для ринкових господарських відносин: пошук джерел 

фінансування та надійних контрагентів, забезпечення прибутковості функціонування 

тощо. Розвиток міжнародних ринків веде до інтернаціоналізації національної 

економіки. Все частіше українські компанії виходять на світові ринки капіталу, 

залучають зарубіжні інвестиції або іноземних інвесторів. Для цього необхідно 

формувати фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів. Іноземним 

компаніям, які функціонують на національному ринку, та українським компаніям з 

іноземними інвестиціями також потрібна фінансова звітність, складена згідно з 

міжнародними стандартами. Тому доцільно гармонізувати національну систему 

бухгалтерського обліку з міжнародною практикою. 
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