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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ І ПЕРЕВІРКИ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансове становище, результати діяльності та 
рух грошових коштів підприємства за звітний період [1-3].  

Як показали результати попереднього аналізу щодо 
призначення форм фінансової звітності, фінансова звітність 
забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо придбання, 
продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі 
підприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності 
підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання; 
забезпеченості зобов'язань підприємства; визначення суми 
дивідендів, що підлягають розподілу; регулювання діяльності 
підприємства та інших рішень [1-5].  
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Сучасне вітчизняне законодавство, що регулює 
бухгалтерський облік фінансових результатів, представляє собою 
багаторівневу систему, що знаходиться на стадії активного 
формування залежно від призначення і статусу, нормативних 
документів тощо.  

Як одного із завдань внутрішнього аудиту, контроль за 
складанням фінансової звітності і формуванням фінансових 
результатів є одним із найважливіших і найскладніших процедур 
аудиту, який визначає відповідність застосовуваної методики 
обліку операцій з формування фінансових результатів 
нормативним документам і бухгалтерським операціям.  

Внутрішній контроль щодо складання фінансової звітності на 
підприємстві здійснюється у відповідності до стадій проведення 
аудиту фінансових результатів діяльності підприємств, які 
передбачено основними завданнями даного виду аудиту, 
використовується, як попередній та поточний контроль, 
здійснюється за допомогою комплексу методів і прийомів, які й 
формують методику аудиту, основними з яких є контроль за 
формуванням фінансових результатів підприємства 
з метою знаходження резервів ефективнішого управління 
підприємством, зростання прибутку, рентабельності і 
ефективності діяльності суб’єкту господарювання тощо [6]. 

За результатами аналізу нормативно-правового регулювання 
бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку підприємства 
можна стверджувати, що єдиного, уніфікованого законодавчо-
нормативного документа, який би містив чіткі вказівки щодо 
визначення правових засади з обліку та оподаткування прибутку 
підприємства не існує. До того ж суб’єкт господарювання може 
самостійно обирати, яких стандартів обліку (за МСФЗ або за 
НП(С)БО) буде дотримуватися при здійснені своєї господарської 
діяльності, що враховується під час формування фінансової 
звітності. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ У СУЧАСНИХ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 
В наукових публікаціях вітчизняних вчених та практиків часто 

підіймаються проблемні питання обліку, аналізу і контролю витрат 
підприємства. Їх напрями досліджень та пропозиції різняться в 
залежності від сукупності проблемних питань. Наприклад, Язлюк 
Б.О. звертає увагу на актуальності створення потужних 
інформаційних бухгалтерських систем, які мають забезпечувати 
якісне ведення обліку, бути надійними і зручними в експлуатації. 
Особливої актуальності, на думку Язлюк Б.О., набуває питання 
організації системи обліку витрат виробництва, що генерує ресурси 
для потреб управління із застосуванням новітніх автоматизованих 
систем обробки інформації. Тому автор для вирішення проблеми 
забезпечення максимальної оперативності та достатньої 
аналітичності вихідної інформації про витрати підприємства 
пропонує сформувати комплекси задач, які включаються до складу 
автоматизованої системи з обліку виробничих витрат відповідних 
рівнів [1, С. 120]. Інші науковці, наприклад Гаврись П.О., Гаврись 
М.О., теж вважають, що для ефективного функціонування 
бухгалтерського обліку потрібна цілісна інтегрована система, що 
базується на узгодженні та автоматизації інформаційних потоків 
окремих елементів системи. Така автоматизована система обліку 
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