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У статті проаналізовано роль фінансової звітності як джерела інформації господарської діяльність підприємства. Доведено, 
що недостовірна фінансова звітність є причиною прийняття неправильних управлінських рішень. Обґрунтовано, що система 
обліку й звітності – визначальна при формуванні аграрної політики. Саме на її інформації базується державна статистика, що 
використовується в державному й галузевому управлінні. Автором згруповано рівні нормативного регулювання при формуванні 
облікової інформації.
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В статье проанализирована роль финансовой отчетности как источника информации хозяйственной деятельности предпри-
ятия. Доказано, что недостоверная финансовая отчетность является причиной принятия неверных управленческих решений. 
Обосновано, что система учета и отчетности – определяющая при формировании аграрной политики. Именно на ее информации 
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Постановка проблеми. Процес господарської 
діяльності будь-якого підприємства, в тому числі і 
сільськогосподарського, призводить до отримання 
результату, який цікавить певне коло осіб (користу-
вачів фінансової інформації). Для їх інформування 
складається звітність, де представлена інформація 
про фінансовий стан підприємства: наявність фінан-
сових ресурсів підприємства, їх розподіл і викорис-
тання, дані про фінансові результати (прибутки або 
збитки), наявність та рух власного і позикового капі-
талу, грошові потоки, стан дебіторської і кредитор-
ської заборгованості, стан та зміну основних і обіго-
вих коштів, нематеріальних активів і т. п. 

У більшості випадків керівники підприємств 
повністю довіряють підготовку звітів працівникам 
бухгалтерії. Керівникам підприємств не обов’язково 
знати методи складання фінансової звітності, мето-
дику обліку господарських операцій, проте кожен 
керівник повинен володіти інформацією, закладе-
ною у фінансовій (бухгалтерської) звітності, так як, 
підписуючи ці документи, він несе відповідальність 
за їх достовірність. Він повинен бути впевнений в 
правильності і реальності бухгалтерського балансу 

та інших форм фінансової звітності, вміти визна-
чити фінансовий стан підприємства: ліквідність, 
платоспроможність, фінансову стійкість і рентабель-
ність підприємства та їх зміну порівняно з минулим 
роком, бачити їх причини. У зв’язку з цим питання 
щодо особливостей і методики формування фінансо-
вої звітності набувають особливого значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
формування звітності підприємств і методичні під-
ходи до її складання досліджували у своїх пра-
цях вітчизняні вчені: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, 
Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, В.М. Жук, Г.Г. Кірей-
цев, М.В. Кужельний, М.С. Пушкар, В.Г. Швець та 
багато інших.

Результати досліджень учених-економістів харак-
теризуються глибиною теоретичних висновків та є 
значним вкладом у розвиток вітчизняної системи 
обліку та звітності. У більшості з них автори зосе-
реджують увагу на питаннях ведення фінансового 
обліку і методичних аспектах складання фінансової 
звітності для потреб управління на мікрорівні. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. На сучасному етапі методологія фінан-
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сової звітності недостатньо розкриває конкурентні 
переваги сільськогосподарських підприємств, їх 
інвестиційну привабливість, не на достатньому рівні 
забезпечує інформацією для контролю сільськогоспо-
дарської діяльності і відповідно знижує результатив-
ність прийняття управлінських рішень. 

Мета статті полягає у аналізі теоретико-методич-
них засад формування звітності сільськогосподар-
ських підприємств і розробці практичних рекомен-
дацій щодо вдосконалення формування інформації 
у фінансовій звітності з урахуванням особливостей 
виробництва в аграрній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінан-
сова звітність є логічним завершенням облікових 
процедур суб’єктів господарювання. У вітчизняних 
нормативних документах визначені поняття фінан-
сової звітності, її структура, зміст форм, вимоги, 
а також вказані внутрішні і зовнішні користувачі. 
Крім розглянутих визначень фінансової звітності є й 
інші, але всі вони в більшій чи меншій мірі відобра-
жають її ознаки, які вказують на те, що це:

– структуроване уявлення фінансового стану та 
операцій, здійснених організацією;

– система показників, які характеризують 
результати господарської діяльності за звітний 
період;

– сукупність різних форм звітів, що містять 
інформацію, яка відображає окремі складові діяль-
ності суб’єктів господарювання, використовується 
користувачами для прийняття ділових інвестицій-
них та управлінських рішень.

Значення фінансової звітності при обґрунтуванні і 
прийнятті управлінських рішень обумовлює необхід-
ність більш глибокого дослідження її регулювання. 
Методики формування фінансової звітності в Україні 
відображені в значній кількості нормативних доку-
ментів. При розгляді вітчизняної системи норматив-
ного регулювання слід виділити чотири основних 
рівня (рис. 1): 

– перший – основний або базисний – відображає 
межі і основні принципи функціонування правового 
поля, в якому функціонують господарюючі суб’єкти;

– другий – регламентуючий – розкриває основні 
методики ведення бухгалтерського обліку окремих 
об’єктів обліку та операцій, формування показників 
бухгалтерської звітності;

– третій – методичний – включає нормативні 
документи, які деталізують методики, описані в 
документах другого рівня;

– четвертий – деталізуючий – включає доку-
менти, що відображають особливості облікових мето-
дик відповідно до специфіки конкретної організації.

Досить детальне регламентування формування 
фінансової звітності, в першу чергу, викликане необ-
хідністю попередження загрози економічної безпеки 
не тільки окремих підприємств, але й цілих галу-
зей. Дослідник Транченко О. М. звертає увагу на те, 
що звітність – засіб посилення фінансової безпеки 
[6, с. 279]. Аналіз окремих джерел [7] показує, що 
існує ряд випадків з економічної практики підпри-
ємств, коли завищення балансової вартості активів 
і зобов’язань через надмірне застосування слушної 
вартості приводить до «роздування» балансу. В свою 
чергу Гнилицька Л. В. наводить результати соціо-
логічного опитування, по якому 80 % фінансових 
директорів провідних компаній України здійсню-
вали маніпулювання даними, відображеними у звіт-
ності [1, с. 6].

В цьому аспекті доцільно виділити ті показники 
звітності, які мають достовірно відображати поточ-
ний стан і потенціал розвитку сільськогосподарської 
галузі за трьома параметрами: економічні показ-
ники діяльності, екологічні показники діяльності, 
соціальні показники діяльності. Саме це дає мож-
ливість характеризувати діяльність сільськогоспо-
дарських підприємств за трьома аспектами – еко-
номічним, соціальним та екологічним, комплексно 
характеризувати найсуттєвіші її параметри та визна-
чати пріоритетні напрями розвитку аграрної галузі 
згідно з концепцією сталого розвитку [3]. В свою 
чергу, структурні особливості основних форм річної 
звітності сільськогосподарських підприємств дають 
змогу оцінити активи підприємства в розрізі оборот-
них і необоротних та джерела їх формування у роз-
різі власних і залучених. 

Звернемо увагу на те, що більшість сільськогос-
подарських підприємств є суб’єктами малого підпри-
ємництва. Аналізуючи показники діяльності СМП, 
необхідно враховувати специфіку їх фінансової звіт-
ності. При її складанні згідно П(С)БО 25 «Фінансо-
вий звіт суб’єкта малого підприємництва» [5] і НП(С)
БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [4], 
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крім відмінностей в кількості форм звітності, одини-
цях виміру, правилах і періодизації її подачі, вико-
ристовуються різні підходи. 

В основу підготовки фінансової звітності СМП 
згідно з П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва» закладений уніфікований підхід, 
який полягає в заповненні форм строго встановле-
ного порядку. При складанні звітності згідно з НП(С)
БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» засто-
совується креативний підхід: підприємства можуть 
не заповнювати статті, за якими відсутня інформа-
ція до розкриття; в формі звітності дозволяється, 
при необхідності, включати додаткові статті, але 
тільки з переліку, наведеного в дод. 3 до Н(П)СБУ 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», із зазна-
ченням їх коду. При цьому додаткова стаття пови-
нна відповідати наступним вимогам: наведена в ній 
інформація повинна бути суттєвою, і її оцінка може 
бути достовірно визначена.

Для суб’єктів малого підприємництва національ-
ними положеннями (стандартами) встановлюється 
скорочена за показниками фінансова звітність у 
складі балансу і звіту про фінансові результати за 
формою згідно із додатком 2 до П(С)БО 25 «Фінансо-
вий звіт суб’єкта малого підприємництва». 

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого під-
приємництва» передбачає існування змісту і форми 
Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва 
у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінан-
сові результати (форма № 2-м) та порядок заповне-
ння його статей, а також зміст і форму Спрощеного 
фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва у 
складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові 
результати (форма № 2-мс) та порядок заповнення 
його статей. 

Загальні засади щодо формування фінансового 
звіту суб’єкта малого підприємництва та Спрощеного 
фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва є 
різними. Детальне порівняння Балансу та Звіту про 
фінансові результати свідчить, що у балансі (форма 
№ 1-мс) є два розділи активу і три розділи пасиву, 
на відміну від Балансу (форми №1-м). Стосовно Звіту 
про фінансові результати, то форми № 1-м та 1-мс за 
структурою схожі між собою.

Укрупнені показники першої групи статей 
Балансу СМП з метою фінансового планування необ-
хідно врахувати при аналізі ефективності викорис-
тання необоротних активів, другої та четвертої – 
фінансової стійкості, третьої та п’ятої - ліквідності і 
платоспроможності суб’єкта господарювання.

Звіт про фінансові результати СМП згідно з П(С)
БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємни-
цтва» складається з одноступінчастої форми, яка має 
спрощений вигляд і дозволяє розрахувати фінансовий 
результат діяльності підприємства простим відніман-
ням із загальної суми доходів загальної суми витрат. 
Навпаки, Звіт про фінансові результати, що форму-
ється відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», має багатоступеневу форму, 
в якій розрахунок фінансового результату здійсню-
ється поетапно: спочатку визначається валовий при-
буток як різниця між чистим доходом від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реа-

лізованої продукції (товарів, робіт, послуг); потім – 
фінансовий результат від операційної діяльності як 
алгебраїчна сума валового прибутку та іншого опера-
ційного доходу, за вирахуванням адміністративних 
витрат, витрат на збут, інших операційних витрат; 
і, зрештою, – фінансовий результат діяльності під-
приємства як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від 
операційної діяльності, фінансових та інших доходів 
(витрат) звичайної діяльності.

Таким чином, користувачі звітності СМП не 
отримують інформацію про суму валового прибутку 
(збитку) та прибутку (збитку) від операційної діяль-
ності безпосередньо зі Звіту про фінансові результати. 
Тобто для інформаційного забезпечення фінансового 
планування СМП фінансової звітності недостатньо.

Висновки. Таким чином, внаслідок проведеного 
дослідження можемо констатувати, що сільсько-
господарські підприємства здійснюють формування 
фінансової звітності відповідно до чинного законо-
давства. Ті аграрні формування, які є суб’єктами 
малого підприємництва, формують власну фінансову 
звітність відповідно до вимог П(С)БО 25 «Фінансовий 
звіт суб’єкта малого підприємництва». До недоліків 
даних форм звітності можна віднести скорочення 
інформативності щодо фінансового стану і операцій-
ної діяльності суб’єктів. 

У той же час, важливим при призначеному 
для користувача аналізі бухгалтерської звітності є 
питання суттєвості показників, що відображаються 
в звітності. Окремі показники можуть бути недо-
статньо істотними для відображення їх в бухгал-
терському балансі і звіті про фінансові результати. 
В цьому аспекті подальші дослідження повинні бути 
спрямовані на пошук і розробку документів, які 
органічно б доповнювали основні фінансові звіти 
щодо інформативності.
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