
дозволяє відслідковувати зміни на рахунках активу і пасиву, доходів і витрат.
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Ф О РМ УВАН Н Я Ф ІНАНСОВО Ї ЗВІТНОСТІ: П РО БЛЕМ И  ТА
П ЕРСП ЕКТИВИ

Дані фінансової звітності суб’єкта господарювання є одним з основних 

інформаційних ресурсів, які використовуються при прийнятті управлінських 

рішень. При цьому, якість, повнота та своєчасність подання інформації про 

фінансовий стан та результати діяльності суб’єкта господарювання впливає на 

раціональність та обґрунтованість рішень. Саме формування достовірної 

фінансової звітності забезпечує суб’єкта, яки здійснює управління системою, 

необхідною інформацією про її реальний стан з метою правильної оцінки 

фактичного стану та виявлення відхилень від норми. Сьогодні ключовими є 

проблеми бухгалтерського обліку які пов’язані з підвищенням достовірності 

інформації, що формується в системі фінансової звітності [3].
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Крім того, суттєвим недоліком системи фінансової звітності, яка 

формується суб’єктами господарювання сьогодні є її громіздкість за обсягом і 

необгрунтована частота за періодичністю.

Основні вимоги, які сьогодні користувачі висувають до звітності це 

органічне поєднання облікового забезпечення формування звітних показників, їх 

подання користувачам та аналітична інтерпретація як основа для розробки і 

прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Проте, сьогодні при 

формуванні фінансової звітності цей взаємозв’язок відсутній, що насамперед 

зумовлено причинами методологічного характеру, які спричинили автономний 

розвиток обліку, формування звітності та аналізу звітних показників.

Сучасне постіндустріальне (інформаційне) суспільство характеризується 

зростанням обсягів виробництва у більшості країн світу, що обумовлює 

необхідність використання державного регулювання економічних процесів у 

виробництві з метою унеможливлення кризових явищ. Це посилює необхідність 

якості і своєчасності формування і подання інформації про розвиток виробництва, 

яка насамперед знаходиться у звітності. Таким чином, спостерігається зростання 

ролі і значення звітності, яка забезпечує обгрунтованість регулювання 

виробництва. Це визначає її самостійну роль і значення, які вимагають 

пристосування бухгалтерського обліку до вимог звітності. Проте дотепер 

більшість науковців підтримують позицію, що облік безпосередньо забезпечує 

менеджерів суб’єкта господарювання спеціально систематизованою 

інформацією про процеси та результати її діяльності, призначеною для 

планування, контролю і прийняття обгрунтованих управлінських рішень 

(загальновизнаною є внутрішня звітність).

Методологічною основою формування звітності є інформаційна й 

управлінська функції обліку, які забезпечують, з одного боку, органічне 

формування показників, які необхідні для управління діяльністю суб’єкта 

господарювання, а з іншого -  зворотний вплив управлінської діяльності на 

організацію формування звітності та її облікове забезпечення. Слід зазначити, 

що формування показників звітності повинно здійснюватись у тому обсязі, який
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би повною мірою відповідав потребам управління суб’єкта господарювання.
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П РО БЛЕМ И  Ф ІНАНСУВАН НЯ БЮ ДЖ ЕТН И Х УСТАН О В ТА Ш ЛЯХИ
ЇХ ВИ РІШ ЕН Н Я

Бюджетні установи є необхідними для суспільства тому, що виконують 

низку важливих функцій: соціально-культурних, наукових, управлінських, 

контролюючих, технічних тощо. Вони є матеріальною гарантією реалізації 

найважливіших конституційних прав громадян України. Бюджетні установи є 

неприбутковими і фінансуються за рахунок коштів з державного та місцевого 

бюджету. Належне фінансування бюджетних установ дозволяє їм вчасно та 

якісно надавати послуги населенню і виконувати свої функції.

В Україні здійснюється реформування галузей освіти, медицини, триває 

децентралізація влади, вдосконалюється система бухгалтерського обліку і 

звітності в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів, 

впроваджуються нові системи для автоматизації процесу виконання бюджетів 

усіх рівнів, посилюється контроль над фінансуванням та ефективним 

використанням коштів бюджетними установами через публічні державні 

закупівлі в системі «Прозоро», а також оприлюднення інформації про 

використання бюджетних коштів на веб-порталі «Є-дата».

Реформи, які мають всебічний характер, впливають на процес фінансування
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