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ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАП КОМПАНІЙ: 

ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Економічна ситуація в країні, закриття багатьох підприємств, скорочення робочих 

місць спонукають студентів та підприємців шукати нові шляхи заробітку, відкривати 

свій бізнес. Оскільки IT–  сфера є менш затратною у плані вкладень, та порівняно з 

іншими, майже не піддається впливу політичних проблем більшість намагаються 

відкрити стартап компанії.   Останнім часом в Україні це є модною тенденцією. За 

останні роки їх кількість поступово збільшується і це є позитивним, оскільки вони  

здійснюють неабиякий вплив на економічну ситуацію країни вцілому. Але, як показує 

практика, 95% стартапів закінчуються невдачею. Причин краху існує безліч. Однією із 

суттєвих вважаємо ігнорування внутрішньої звітності, оскільки в ній міститься 

оперативна релевантна інформація,  аналіз якої допоможе швидко прийняти правильні  

рішення. 

Система внутрішньої звітності повинна бути складена так, щоб інформація була 

максимально розкритою стосовно певних питань, а показники зрозумілими. Не мало 

важливою є лаконічність, оскільки зайва інформація може заплутати користувача 

цієї звітності. Назви форм звітності та її розділів необхідно сформулювати так, щоб 

користувачу було зрозуміло їх призначення та особливості. Оскільки стартапи є 

дуже ризиковими, вважаємо за доцільне запропонувати такі форми внутрішньої 

звітності, як Загальний звіт про ризики діяльності стартап компаній (Зразок 1),  Звіт 

про ризики діяльності стартап компаній та витрати, понесені на покриття їх 

негативних наслідків (Зразок 2), Звіт про ризики діяльності стартап компаній та 

витрати, понесені на покриття їх негативних наслідків (в розрізі об’єктів) (Зразок 3). 
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Посада/ПІБ          підпис 

Така форма внутрішньої звітності дасть інформацію про ризики діяльності, 

заходи мінімізації, наслідки, причини виникнення та форми прояву ризиків. Дані 

цієї звітності можуть бути використані при визначенні суми забезпечень майбутніх 

витрат і платежів за наслідками господарських ризиків. 

 

 

 

 



Зразок 2 
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Посада/ПІБ          підпис 

Така форма внутрішньої звітності дасть інформацію про ризики діяльності та 

додаткові витрати, що понесла стартап компанія на покриття їх негативних 

наслідків. Дані цієї звітності також можуть бути використані при визначенні суми 

забезпечень майбутніх витрат і платежів за наслідками ризиків. 
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Посада/ПІБ          підпис 

Така форма внутрішньої звітності дає інформацію про витрати, понесені на 

покриття негативних наслідків ризиків в розрізі об’єктів. Таким чином можна 

побачити які об’єкти найбільше піддаються ризикам. На основі такої інформації 

можливо здійснювати заходи, спрямовані на попередження виникнення ризиків 

або їх мінімізацію. 

Отже, можна зробити висновок, що у формах фінансової звітності суб’єкта 

діяльності недостатньо розкривається інформація про негативні наслідки ризиків та 

заходи їх мінімізації. Варто відзначити, що на сьогодні фінансова звітність не 

забезпечує користувачів необхідною інформацією про заходи управління ними та не 

дає можливості в повному обсязі оцінити фінансово– майновий стан стартапу.  

Щодо внутрішньої звітності можна сказати, що використання запропонованих форм 

забезпечить зручність сприйняття інформації про існуючі ризики діяльності стартап 

компанії та є основою для здійснення превентивних заходів. 
 


