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СЕКЦІЯ 6 - НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ТА 
МИТНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
 
КОЛЄСНІЧЕНКО А.С., ас. каф. ЕАтаО НТУ «ХПІ» 
МАЙСТРУК О.Д., студент НТУ «ХПІ» 
 
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ 
 
В сучасних умовах конкурентного середовища, яке 

обумовлює ступінь адаптованості кожного суб’єкта 
господарювання до впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, 
інформація щодо кінцевих результатів діяльності підприємства, 
яка відображається у фінансовій звітності, виступає ґрунтовним 
базисом для прийняття управлінських рішень. Використання 
різних підходів до обліку аналітичної інформації та апробація 
оновлених методик складання звітності на практиці визначає 
ступінь точності розрахунку показників фінансового стану, сприяє 
удосконаленню технік та процедур оптимізації організаційно-
функціональної структури, попередженню ознак банкрутства, що 
дозволяє підвищити ефективність системи управління та 
забезпечити високу рентабельність.  

Особливості складання звітності розкрито у працях таких 
дослідників: Н.Ю. Єршова, С.В. Івахненков, М.Д. Корінько, Т.О. 
Лозенко, П.П. Мазурок, О.Я. Маліновська, С.Б. Шипіна та ін. [2; 5]. 
Проте ряд важливих питань, пов’язаних з  аналізом способів 
формалізації обліково-аналітичної інформації для цілей управління 
залишаються відкритими для розгляду. 

Державне регулювання порядку складання звітності в 
Україні, що регламентується ЗУ «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність…» і НП(С)БО 1, здійснюється з метою 
створення уніфікованих правил обробки та представлення 
облікових даних, які є обов’язковими для всіх підприємств [1]. 

Процес прийняття управлінських рішень відтворює здатність 
користувачів фінансової звітності надавати компетентну оцінку 
результатам діяльності та оперативно відображати зміни у 
господарюванні підприємств на основі інформаційно-
аналітичного підґрунтя щодо фінансового стану [2]. 
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Методичні прийоми обумовлені основними вимогами до 
звітності, ключовими з них є: реальність, своєчасність, єдність 
методики співставлення звітних показників з аналогічними 
значеннями попередніх періодів, однозначність та уніфікованість 
підходів до сприйняття інформації кожною групою користувачів 
[3]. 

З метою об’єктивного представлення інформації доречно 
внести такі зміни у Форму 1 «Баланс»: додати статтю 
«Використання прибутку» з більш детальним розкриттям сум в 
примітках до фінансової звітності та «Нерозподілений прибуток», 
що дозволить встановити взаємозв’язок відповідних статей 
балансу та звіту про фінансові результати; включити статтю 
«Цільове фінансування» до розділу «Власний капітал». 

Для цілей покращення організації обліку фінансових 
результатів доцільно узагальнювати облікову інформацію в 
окремому регістрі – аналітичні відомості про фінансові результати, 
де можуть накопичуватися дані про фінансові результати в розрізі 
окремих видів діяльності: операційної, фінансової, іншої 
звичайної, надзвичайної [4]. 

Крім цього, важливою формою звітності виступає звіт про 
рух грошових коштів, відповідно до якого доречно буде виділяти 
окремим розділом інформацію про рух грошових коштів від 
надзвичайної діяльності.  

Запропоновані заходи удосконалення методики складання 
фінансової звітності мають полегшити роботу бухгалтерів та 
сприятимуть підвищенню її доступності для користувачів 
облікової інформації, що комплексно слугуватиме дієвим 
інструментом забезпечення ефективної системи управління 
суб’єкта господарювання. 
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