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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Ринкові механізми управління 

і регулювання динамічними соціально-економічними 
перетвореннями, що відбуваються під впливом глобалізації 
світової економіки, базуються на цілісній інформаційно-
аналітичній системі, яка представлена бухгалтерським 
обліком і заключною його частиною – фінансовою 
звітністю. Досвід країн з ринковою економікою, практика 
розробки та складання фінансової звітності у нашій країні 
засвідчили, що демократичні засади управління 
трансформаційними процесами входження України у 
світовий економічний простір вимагають кардинальних 
змін методології і практики бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності як основного джерела публічної 
інформації про ефективність управління фінансовим 
капіталом. Фінансова звітність підприємств є важливим 
елементом ринкової інфраструктури, що пов’язує у єдине 
ціле інтереси різних суб’єктів ринку капіталу, які 
приймають інвестиційні та інші рішення на її основі.  

Систематизований виклад проблем адаптації 
фінансової звітності та її галузевого спрямування до вимог 
МСФЗ представлений у роботах В.О. Андрієнка, 
Т.В. Барановської, Л.М. Білої, І.В. Головащенко, 
Н.І. Дорош, В.М. Жука, О.О. Канцурова, Л.М. Кіндрацької, 
О.М. Коробко, С.В. Лабунської, В.В. Ластовецького, 
Л.Г. Ловінської, Т.Г. Маренич, Н.Л. Правдюк, 
Н.В. Семенишеної, П.Я. Хомина та інших. Незважаючи на 
важливість питання щодо місця та ролі фінансової 
звітності у системі управління аграрними підприємствами 
та широку увагу до нього науковців, наразі залишається 
ряд невирішених теоретико-методичних та практичних 
засад розробки, складання та подання фінансової звітності, 
їх важливе значення для аграрних підприємств 
зумовлюють актуальність обраної теми дослідження. 



Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами. Магістерська робота виконувалася відповідно до 
плану науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту 
Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка за темою 
«Формування напрямів та механізмів підвищення 
ефективності агропромислового виробництва в умовах 
глобалізації», державний реєстраційний номер 
0116U007411, згідно якої автором виконано опрацювання 
заходів з удосконалення підготовки та складання 
фінансової звітності малих підприємств – суб’єктів 
аграрного виробництва. 

Мета та завдання магістерської роботи. Метою 
роботи є розробка теоретичних засад та практичних 
рекомендацій щодо удосконалення фінансової звітності 
малих підприємств – суб’єктів аграрного виробництва.  

Мета магістерської роботи обумовила необхідністю 
вирішення наступних завдань: 

- вивчити економічний зміст, види та форми 
звітності на аграрних підприємствах; 

- висвітлити принципи та якісні вимоги до 
підготовки фінансової звітності; 

- проаналізувати сучасний стан нормативно-
правового забезпечення складання та подання фінансової 
звітності на міжнародному рівні та в Україні; 

- оцінити сучасний фінансово-економічний стан 
діяльності підприємств з акцентом на оцінку 
забезпеченості та ефективність використання ними 
основних засобів (за даними ДП «Світанок»); 

- визначити основні етапи підготовки річної 
фінансової звітності з акцентом на особливості у суб’єктів 
господарювання аграрної сфери економіки, які відносяться 
до малих підприємств; 

- розкрити тенденції у підготовці та складанні 

фінансової звітності на малих підприємствах – суб’єктах 



аграрного виробництва з врахуванням сучасного стану 

розвитку економіки (за даними ДП «Світанок»); 
- окреслити основні шляхи удосконалення 

бухгалтерського обліку в контексті європейської інтеграції 
та глобалізаційних процесів;  

- обґрунтувати напрями удосконалення складу, 
будови та підготовки фінансової звітності малих 
підприємств; 

- здійснити економічне обґрунтування 
запропонованих напрямів удосконалення фінансової 
звітності на малих підприємствах – суб’єктах аграрного 
виробництва. 

Об’єктом дослідження є процес підготовки та 
складання фінансової звітності на малих підприємствах – 
суб’єктах аграрного виробництва.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні й 
організаційні аспекти удосконалення фінансової звітності 
на малих підприємствах – суб’єктах аграрного 
виробництва.  

Методи дослідження. Методологічною основою 
дослідження стали сукупність діалектичних методів, 
фундаментальні положення класичної політичної економії, 
класичні і новітні погляди на фінансову звітність у процесі 
прийняття управлінських рішень, наукові концепції 
провідних вітчизняних та іноземних фахівців із питань її 
теорії і практики та галузевого спрямування. 

Для реалізації поставлених у дисертаційній роботі 
завдань використано такі методи та прийоми: історичний і 
діалектичний – при дослідженні становлення та розвитку 
фінансової звітності як цілісної системи економічних знань 
для вивчення функцій і концепцій фінансової звітності у 
системі управління; абстрактно-логічний – при 
теоретичному обґрунтуванні суті принципів, вимог, 
методів і процедур фінансової звітності; монографічний – 
для детального вивчення облікової політики фінансової 



звітності, законодавчих і нормативно-правових актів з 
питань облікової політики фінансової звітності, 
методології і методики її облікового забезпечення у 
контексті потреб основних користувачів; аналізу і синтезу 
– для деталізації окремих форм і елементів фінансових 
звітів; порівняння – для зіставлення фінансових показників 
аграрних підприємств з метою визначення перспектив 
формування ними фінансової звітності; графічний – для 
наочного відображення динаміки досліджуваних 
показників; опитування – для збору інформації з метою 
виявлення думки фахівців та спеціалістів щодо практичної 
реалізації міжнародних та національних стандартів 
бухгалтерського обліку у аграрних підприємствах; 
узагальнення – для вивчення перспектив удосконалення 
фінансової звітності. 

Інформаційною базою дослідження були 
законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та 
Кабінету Міністрів України, Президента України, 
Національного банку України, первинні документи, 
регістри синтетичного і аналітичного обліку, фінансова, 
податкова та статистична звітність, матеріали контролю 
ДП «Світанок», літературні джерела, а також результати 
власних досліджень та розрахунків. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає 

в обґрунтуванні теоретично-методичних та прикладних 

засад щодо удосконалення фінансової звітності малих 

підприємств – суб’єктів аграрного виробництва. 

В процесі проведеного дослідження одержано 

наступні основні результати, що характеризують новизну, 

розкривають зміст роботи і виносяться на захист: 
удосконалено: 

- структури форм фінансової звітності для малих 

підприємств, через внесення переліку основних і 

додаткових статей до форм фінансової звітності, 

базуючись на нормах П(С)БО 25, НП(С)БО 1 та 



професійному судженні керівництва суб’єктів малого 

підприємництва; включення до переліку обов’язкових 

статей Балансу (ф. № 1-м) розрахунків за авансами 

виданими й одержаними і відображення їх окремо від 

іншої дебіторської чи кредиторської заборгованостей; 

доповнення Звіту про фінансові результати ф. № 2-м 

розділом II. «Витрати за економічними елементами», що 

визначатиметься таксономією фінансової звітності.  

- методичні засади аудиту фінансової звітності 

підприємств, які надають можливість звести до мінімуму 

властивий аудиторський ризик та ризик невиявлення, що 

дозволяє уникати появи істотних помилок та реальніше 

оцінювати фінансово-майновий стан підприємства. 
набуло подальшого розвитку: 

- теоретична ідентифікація сутності дефініції  

«фінансова звітність», яка дає змогу узагальнити та згрупувати 

її основні економічні та правові ознаки: сукупність та види 

фінансових форм звітності, систему фінансово-економічних 

показників та інформативність для користувачів у процесі 

прийняття рішень, під якою варто розуміти сукупність форм 

звітності, які містять систему узагальнюючих і 

взаємопов’язаних показників, які призначені для надання 

користувачам інформації про фінансовий стан та фінансові 

результати діяльності підприємства. що дає можливість  Таке 

трактування фінансової звітності  
- перелік вимог до фінансової звітності з огляду на 

необхідність розширення соціальної змістовності в 
національних стандартах бухгалтерського обліку, до яких 
запропоновано додати соціальність як таку якісну 
характеристику інформації, що гарантує правдивість, 
нейтральність та повноту відображення всіх показників, 
які стосуються виключно економічного захисту соціальної 
складової суб’єкта господарювання.  

- методичні засади підготовки та складання 
фінансової звітності малих підприємств через конкретизацію 



етапів цього процесу та конкретизацію строків проведення 
інвентаризації та через визначення порядку переоцінки і 
встановлення показника істотності переоцінки. 

Особистий внесок здобувача. Магістерська робота 
є самостійно виконаною завершеною науковою працею, в 
якій викладено авторський підхід до вирішення 
поставленого завдання.  

Практичне значення одержаних результатів. 
Основні положення магістерської роботи доведені до рівня 
практичних рекомендацій зі складання фінансової 
звітності на малих підприємствах – суб’єктах аграрного 
виробництва. Результати дослідження прийняті до 
впровадження у практичну діяльність ДП «Світанок» 

Балаклійського району, Харківської області. 
Апробація результатів магістерської роботи. 

Основні результати магістерської роботи доповідалися, 
обговорювалися та отримали позитивну оцінку на науково-
практичних конференціях, зокрема на XV Міжнародному 
форумі молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка у 
XXI сторіччі» (м. Харків, ХНТУСГ, 4-5 квітня 2019 р.) та 
Всеукраїнській науково-практичній конференції 
здобувачів вищої освіти та молодих вчених (м. Рівне, 
НУВГП,17 квітня 2019 року).  

Публікації. За результатами дослідження 
опубліковано 3 наукових праці загальним обсягом 0,45 
ум. др. арк., у тому числі – 1 стаття у вісниках 
студентського товариства та 2 публікації у матеріалах 
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференцій та форумів. 

Структура та обсяг магістерської роботи. 
Основний зміст роботи викладений на 115 сторінках 
комп’ютерного тексту. Робота складається із анотації, 
вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку 
використаних джерел із 100 найменувань, містить 13 
таблиць, 3 рисунки та 18 додатків. 

 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі роботи «Основні положення 

підготовки фінансової звітності» розкрито сутність та 

значення звітності, її види і форми. Обґрунтовано 

загальновизнані принципи фінансової звітності та якісні 

характеристики. Розкрито порядок подання фінансової 

звітності. 

У другому розділі роботи «Фінансова звітність 

малого підприємства» надано організаційно-економічну 

характеристику ДП «Світанок» Балаклійського району, 

Харківської області, окреслено основні етапи підготовки 

річної фінансової звітності, розкрито зміст, призначення і 

порядок складання Балансу (ф. № 1-м) та Звіту про 

фінансові результати (ф. № 2-м). Досліджено порядок 

виправлення помилок і змін у фінансових звітах. 

Обґрунтовано методику аудиту форм фінансової звітності 

малого підприємства – суб’єкта аграрного виробництва.  

У третьому розділі «Удосконалення фінансової 

звітності малого підприємства» визначено основні 

напрями удосконалення бухгалтерського обліку, 

запропоновано напрями удосконалення фінансової 

звітності малого підприємства. Розкрито особливості 

аудиту в умовах застосування комп’ютерних. 



ВИСНОВКИ 
 

Отримані в ході дослідження результати 

магістерської роботи вирішують важливе науково-

практичне завдання щодо обґрунтування теоретично-

методичних засад та практичних рекомендацій з 

удосконалення фінансової звітності малих підприємств – 

суб’єктів аграрного виробництва.  

За результатами дослідження можна зробити такі 

основні висновки: 

1. Під цією дефініцією «фінансова звітність» варто 

розуміти сукупність форм звітності, які містять систему 

узагальнюючих і взаємопов’язаних показників, які призначені 

для надання користувачам інформації про фінансовий стан та 

фінансові результати діяльності підприємства. Таке 

трактування фінансової звітності дає змогу узагальнити та 

згрупувати її основні економічні та правові ознаки: сукупність 

та види фінансових форм звітності, систему фінансово-

економічних показників та інформативність для користувачів 

у процесі прийняття рішень. 

2. На основі вивчення існуючих теоретичних 

розробок щодо класифікації звітності та джерел її 

формування встановлено, що вся звітність підприємств є 

бухгалтерською. Це твердження базується на тому, що 

базовою інформацією для її формування є дані 

бухгалтерського обліку. Запропоновано доповнити існуючі 

класифікації звітності такими ознаками: залежно від 

суб’єктів, які регулюють порядок складання звітності та її 

подання (внутрішня та зовнішня); відповідно до цільової 

спрямованості змісту показників зовнішньої звітності 

(фінансова, статистична, податкова та звітність до фондів 

соціального страхування). 

3. Більшість з існуючих принципів складання та 

подання фінансової звітності, які не потрапили до 

нормативних актів, є похідному від тих, які на сьогодні 



зазначені у Законі України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні». Обґрунтовані в дослідженні 

принципи (зокрема, релевантності та раціональності) 

повинні використовуватися з метою конкретизації правил 

в обліковій політиці суб’єктів господарювання в рамках 

внутрішньогосподарського обліку та складання 

управлінської звітності.  

4. З огляду на необхідність розширення соціальної 

змістовності в національних стандартах бухгалтерського 

обліку до існуючих якісних характеристик фінансової 

звітності запропоновано додати соціальність як таку якісну 

характеристику інформації, що гарантує правдивість, 

нейтральність та повноту відображення всіх показників, 

які стосуються виключно економічного захисту соціальної 

складової суб’єкта господарювання. Дана якісна 

характеристика фінансової звітності допоможе поєднати ті 

якісні характеристики, що за рекомендацією міжнародних 

стандартів не внесені до національних (суттєвість, 

правдивість, нейтральність), а також розширити 

соціальний зміст під час відображення облікової 

інформації на рахунках бухгалтерського обліку, 

господарських операцій та у фінансовій звітності. 

5. Проведено оцінку основних економічних та 

фінансових показників ДП «Світанок» Балаклійського 

району Харківської області, яке обрано господарським 

об’єктом досліджень в магістерській роботі. У період 2016-

2018 рр. у діяльності підприємства відбулося збільшення 

обсягів виробництва валової продукції та товарної 

продукції в порівнянні з базовим 2016 р., так у 2018 р. 

валової продукції в постійних цінах 2010 р. було 

вироблено на 86,5% більше у порівнянні з 2016 р., а 

товарної за цей же період – на 77,4% більше. У 2018 р. ці 

показники на рівні 12483,5 тис. грн та 27788,2 тис. грн 

відповідно. Встановлено, що причиною цього, в першу 



чергу, була переорієнтація на високодохідні культури, а 

саме соняшник, який у 2018 р. зайняв у структурі товарної 

продукції – 85,3%. Встановлено, що така переорієнтація не 

дала кінцевих позитивних результатів, так як скоротився 

обсяг чистого прибутку, який у 2018 р. набув значного 

від’ємного значення, що, відповідною призвело до 

отримання рівня збитковості – 5,3%. У підприємства 

значно виросла собівартість майже всіх культур, що 

виробляються, що і є причиною скорочення прибутків. В 

першу чергу, виросли статті витрат на паливо, мінеральні 

добрива, насіння, тобто прямі матеріальні витрати 

6. Встановлено, що у ДП «Світанок» наявна нестача 

нормальних джерел покриття запасів і витрат, яка в 2018 р. 

становить 4645,0 тис. грн. Варто звернути увагу, що така 

нестача майже в 10 разів більше за нестачу у 2016 р.. 

Показники фінансової стійкості за останні два роки 

свідчать, що у ДП «Світанок» кризовий тип фінансової 

стійкості, тобто запаси і витрати не покриваються всіма 

видами можливих джерел їх забезпечення. Встановлено, 

що підприємство не використовує інструментів залучення 

довгострокових і короткострокових зобов’язань, які б 

могли дати змогу відновити фінансову стійкість. 

Дослідження також показали, що на підприємстві відсутня 

кредитна стратегія, яка б давала змогу підтримувати 

ліквідність та залучати ззовні оборотні кошти.  

7. Обґрунтовано методичні засади підготовки та 

складання фінансової звітності малих підприємств через 

конкретизацію етапів цього процесу. Встановлено, що їх 

раціональний перелік: 1. Вивчення змін і доповнень до 

Законів і нормативно-правових актів; 2. Проведення річної 

інвентаризації; 3. Перевірка і уточнення показників 

періодичної і річної звітності; 4. Проведення переоцінки 

необоротних і оборотних активів; 5. Узгодження доходів і 

витрат, що відносяться до звітного періоду; 6. Завершення 



аналітичного обліку і підготовка даних для синтетичного 

обліку; 7. Завершення записів у Головній книзі і 

узгодження даних аналітичного і синтетичного обліку; 

8. Взаємоузгодженість показників фінансової звітності; 

9. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності; 

10. Подання фінансової звітності із супровідним листом. 

ДП «Світанок» має недоліки на етапі проведення 

інвентаризації та переоцінки, що знижує достовірність 

форм фінансової звітності підприємства. Запропоновані 

зміни в існуючі підході по цим процедурам на 

підприємстві, зокрема через конкретизацію строків 

проведення інвентаризації та через визначення порядку 

переоцінки і встановлення показника істотності 

переоцінки. 

8. На сучасному етапі розвитку економіки та 

складності нормативно-правової бази зростає ризик 

прийняття помилкових рішень на підставі фінансової 

звітності різними її користувачами. Підтвердження 

достовірності фінансової звітності аудитором має 

надзвичайне значення для прийняття будь-якими 

користувачами обґрунтованих ефективних управлінських 

рішень, які повинні прийматися на підставі достовірно 

наданої обліково-аналітичної інформації. Запропонована 

методика аудиту фінансової звітності підприємств, що 

надасть можливість звести до мінімуму властивий 

аудиторський ризик та ризик невиявлення, що дозволяє 

уникати появи істотних помилок та реальніше оцінювати 

фінансово-майновий стан підприємства. 

9. На основі аналізу сучасних тенденцій розвитку 

системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні 

визначено ключові проблеми, які не дозволяють 

повноцінно перейти на використання МСФЗ під час 

формування фінансової звітності. Окреслено тенденції 

розвитку системи бухгалтерського обліку та фінансової 



звітності в умовах європейської інтеграції України у 

найближчому майбутньому: подальший процес 

застосування МСФЗ через законодавчу вимогу до 

обов’язковості формування фінансової звітності відповідно 

до МСФЗ із розширенням переліку суб’єктів 

господарювання; збільшення мотивації до впровадження 

МСФЗ суб’єктами господарювання, діяльність яких 

експортно орієнтована на міжнародні ринки збуту 

продукції; подальша гармонізація НП(С)БО з МСФЗ та їх 

застосування для ведення бухгалтерського обліку і 

звітності суб’єктами господарювання, які орієнтовані на 

внутрішній ринок України; удосконалення спрощеної 

системи бухгалтерського обліку і звітності для мікро та 

малих підприємств з урахуванням вимог МСФЗ для малого 

бізнесу; підвищення рівня знань та практичних навичок 

застосування МСФЗ фахівцями у сфері бухгалтерського 

обліку через систему вищих навчальних закладів та 

професійних організацій. 

10. Запропоновано зміни до складу та структури 

форм фінансової звітності для малих підприємств – 

суб’єктів аграрного виробництва, а саме внесення переліку 

основних і додаткових статей до форм фінансової 

звітності, базуючись на нормах П(С)БО 25, НП(С)БО 1 та 

професійному судженні керівництва суб’єктів малого 

підприємництва; включення до переліку обов’язкових 

статей Балансу (ф. № 1-м) розрахунків за авансами 

виданими й одержаними і відображення їх окремо від 

іншої дебіторської чи кредиторської заборгованостей; 

доповнення Звіту про фінансові результати ф. № 2-м 

розділом II. «Витрати за економічними елементами», що 

визначатиметься таксономією фінансової звітності. 

Встановлено, що запропоновані зміни здатні забезпечити 

зростання інформативності фінансової звітності малого 

підприємства як для керівництва, так і для зовнішніх 

користувачів облікової інформації. 



11. Запропоновано науково-практичні підходи до 

автоматизації аудиту фінансової звітності аграрних 

підприємств з врахуванням розвитку сучасного 

інформаційного забезпечення та діючих нормативно-

правових обмежень щодо використання окремих 

програмних продуктів та їх обслуговування, що діють в 

Україні. Обґрунтовано, що переваги застосування 

комп’ютерної техніки при проведенні аудиту полягають в: 

зменшенні обсягу даних, що оброблюються вручну; 

економії часу на виконання одноманітних прийомів 

порівняння фактичних даних з обліковими; зменшенні 

ризику появи арифметичних помилок, порушених при 

відображенні даних в облікових регістрах; перевірці 

тотожності чи взаємної ув’язки показників різних форм 

звітності в автоматичному порядку; компактному 

зберіганні і багаторазовому використанні даних 

бухгалтерського обліку.  



СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ 

РОБОТИ 
 

1.  Скляренко А.С, Сичов А.С., Зібаровський Д.О. 

Державний орган з фінансових розслідувань: роль та 

засади функціонування. Вісник студентського наукового 

товариства навчально-наукового інституту бізнесу і 

менеджменту Харківського національного технічного 

університету сільського господарства: збірник наукових 

праць. Харків: ХНТУСГ, 2019. Вип. 1. С. 137-141. 

2. Скляренко А.С., Олійникова О.В., Корсун О.А. 

Звіт про управління – нова форма звітнгості в Україні 

аналіз нормативно-правової бази Актуальні проблеми 

обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів 

господарювання в умовах сталого розвитку: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів 

вищої освіти та молодих вчених (17 квітня 2019 року). 

Рівне: НУВГП, 2019. С. 88-91. 

3. Скляренко А.С., Ємець Л.Г. Інструментарій 

маркетингу як засіб забезпечення ефективності діяльності 

агропідприємства. Збірка матеріалів форуму «XV-й 

Міжнародний форум молоді «Молодь і 

сільськогосподарська техніка у XXI сторіччі» (4-5 квітня 

2019 р.). Харків: ХНТУСГ. 2019. С. 230. 



АНОТАЦІЯ 
 

Скляренко А.С. «Фінансова звітність 

підприємств та шляхи її удосконалення (за даними 

ДП «Світанок» Балаклійського району Харківської 

області). – На правах рукопису. 
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»). – 
Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 
2019 р. 

 
Кваліфікаційну роботу присвячено теоретико-

методичному обґрунтуванню та розробці практичних 
рекомендацій з удосконалення фінансової звітності малих 
підприємств. 

Здійснено теоретичну ідентифікацію дефініції  
«фінансова звітність», яка дає змогу узагальнити та згрупувати 
її основні економічні та правові ознаки. Запропоновано 
класифікацію фінансової звітності. Обґрунтовано принципи 
та якісні характеристики складання фінансової звітності.  

Проведено аналіз фінансово-економічного стану 
діяльності підприємств (за даними ДП «Світанок»), з 
акцентом на оцінку фінансового стану підприємства та 
заходи з відновлення фінансової стійкості.  

Розкрито порядок складання та подання фінансової 
звітності малого підприємства (за даними ДП «Світанок»). 
Виявлено проблемні аспекти, що виникають на практиці на 
етапах підготовки до складання фінансової звітності та 
безпосередньо в момент її складання та подання.  

Запропоновано шляхи удосконалення фінансової 
звітності малих підприємств. Удосконалено структури форм 
фінансової звітності для малих підприємств, через 
внесення переліку основних і додаткових статей до форм 
фінансової звітності. Окреслено методичні засади 



підготовки та складання фінансової звітності малих 
підприємств через конкретизацію етапів цього процесу та 
конкретизацію строків проведення інвентаризації та через 
визначення порядку переоцінки і встановлення показника 
істотності переоцінки. 

Розроблено методичні засади аудиту фінансової 

звітності підприємств, які надають можливість звести до 

мінімуму властивий аудиторський ризик та ризик 

невиявлення. 
Ключові слова: звітність, фінансова звітність, 

інвентаризація, баланс, звіт про фінансові результати, 
автоматизація обліку, аудит фінансової звітності.  
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Sklyarenko А. Financial reporting of enterprises and 
ways of its improvement (according to the enterprise 
«Svitoch»). – Manuscript. 

Qualification (Master's) work for higher education 
«Qualification work for the Master’s degree in specialty 071 
«Accounting and taxation» (educational program «Accounting and 
Auditing»). – Kharkiv Petro Vasylenko National Technical 
University of Agriculture, Kharkiv, 2019 

 
Qualification work for the Master’s degree is devoted to 

theoretical and methodological substantiation and development 
of practical recommendations for improving the financial 
reporting of small enterprises. 

Theoretical identification of the definition of «financial 
reporting» is made. The classification of financial statements is 
proposed. Principles and qualitative characteristics of 
preparation of financial statements are substantiated. 

The analysis of the financial and economic status of the 
enterprises (according to the enterprise «Svitoch»), with an 
emphasis on the assessment of the financial condition of the 
enterprise and measures to restore financial stability. 



The procedure for preparation and submission of 
financial statements of a small enterprise (according to the 
enterprise «Svitoch») is disclosed. The problematic aspects that 
arise in practice at the stages of preparation for the preparation 
of financial statements and immediately at the time of its 
preparation and submission are identified. 

Ways to improve the financial statements of small 
businesses are suggested. The structure of financial reporting 
forms for small businesses has been improved. Methodical 
principles of preparation and preparation of financial 
statements of small enterprises are outlined.  

Methodical principles of audit of financial statements of 
enterprises have been developed. 

Keywords: reporting, financial statements, inventory, 
balance sheet, financial statement, accounting automation, 
audit of financial statements. 


