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сті, підготовленої відповідно до концептуальних основ спеціаль-
ного призначення. 

Запропоновані документи допоможуть інтегрувати норми 
українського законодавства  та міжнародних нормативних доку-
ментів (Міжнародних стандартів аудиту та Кодексу етики профе-
сійних бухгалтерів), що буде сприяти покращанню якості надан-
ня аудиторських послуг і підвищенню престижу професії 
аудитора та ролі у суспільстві всього інституту аудиту в Україні. 
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ФІНАНСОВЕ ЗВІТУВАННЯ  

ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 
 
Вагоме значення в сучасних умовах господарювання має під-

вищення інформативності фінансової звітності як загальнодосту-
пного джерела відомостей про фінансово-майновий стан і ре-
зультати діяльності певної економічної одиниці. При цьому 
необхідно враховувати, що фінансова звітність — поняття стати-
чне і позначає специфічний продукт з конкретними призначен-
ням та цільовою аудиторією. Вона інтегрована у складну інфор-
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маційну систему підтримки функціонування економічних систем 
мікро- і макрорівнів. Якісна фінансова звітність − не кінцева ме-
та, а лише один із засобів визначення лінії поведінки економіч-
них суб’єктів. Тому її слід розглядати у світлі фінансового звіту-
вання як процесу, що розвивається довкола неї. 

Фінансове звітування є комплексним поняттям, що поєднує 
процеси зі створення інформації, складання фінансової звітності, 
її перевірки й підтвердження, використання зацікавленими осо-
бами. Очевидно, що воно охоплює облік, аудит та аналіз і зорієн-
товане на прийняття зважених управлінських рішень. Це обумов-
лює його міждисциплінарний характер. З урахуванням зазна-
ченого, можна зробити висновок, що окреслена тематика загалом 
досить широко висвітлена у вітчизняній і зарубіжній науковій лі-
тературі. Проте досліджень, які б сприяли інтеграції названих на-
ук і напрямів професійної діяльності, проведено недостатньо. 
Зважаючи на це, розв’язання теоретичних й методичних проблем 
фінансового звітування видається своєчасним, важливим та акту-
альним науковим завданням в умовах, що складаються не лише в 
господарській практиці, але і в економічній науці. 

Для наукового обґрунтування і формулювання теоретичних 
положень фінансового звітування застосовано системний підхід. 
Система — це сукупність закономірно пов’язаних елементів, які 
становлять єдність. Фінансове звітування як система є складним 
соціально-економічним явищем сучасності з такими системоут-
ворюючими компонентами: мета, суб’єкти, відносини між ними, 
принципи, об’єкт і предмет їх взаємодії.  

На підставі аналізу літературних джерел та облікових стан-
дартів, вивчення вітчизняної і зарубіжної практики з цього пи-
тання вважаємо, що мета фінансового звітування полягає у роз-
критті інформації про діяльність економічної одиниці для 
задоволення потреб і реалізації інтересів різних учасників еко-
номічних відносин. Його суб’єкти — це коло зацікавлених осіб, 
причиною взаємодії яких є інформація про економічну одини-
цю, процеси, пов’язані з її генеруванням, поширенням, викорис-
танням і регламентуванням. За функціональною ознакою їх до-
цільно розділити на три групи, а саме: укладачі, користувачі та 
регулятори.  

У процесі формування, подання й використання показників 
фінансової звітності між цими суб’єктами виникають специфічні 
інформаційно-економічні відносини, засновані на обміні даними 
про підприємство для отримання достатніх підстав для прийняття 
різних рішень. Об’єктом таких відносин виступає інформація про 
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діяльність економічної одиниці, у тому числі у формі фінансової 
звітності, а їх предметом — достовірне й повне розкриття такої 
інформації. Ефективність взаємодії суб’єктів фінансового звіту-
вання залежить від дотримання певних принципів, зокрема: гара-
нтованість права на інформацію; відкритість, доступність інфор-
мації та свобода її обміну, об’єктивність, вірогідність, повнота і 
точність інформації; законність її одержання, використання, по-
ширення та зберігання. 

Реалізація пропозиції щодо запровадження у науково-прак-
тичний вжиток поняття «фінансове звітування» з урахуванням 
особливостей та композиційної структури інформаційної систе-
ми, яку воно називає, сприятиме розвитку й удосконаленню ме-
тодології, методики та організації ведення обліку, складання фі-
нансової звітності, її перевірки і підтвердження незалежними 
зовнішніми аудиторами, а головне, використанню як інформа-
ційної основи прийняття ефективних управлінських рішень кори-
стувачами. 
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ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ЗМІНИ  
В АУДИТІ РИЗИКІВ БАНКІВ  

 
Протягом останніх років ситуація та відношення до аудиту в 

Україні істотно змінилися. Ці зміни мають технологічний і пра-
вовий характер. Переважна більшість аудиторів розцінюють ці 
зміни як негативні, оскільки з відміною обов’язкового аудиту для 
більшості суб’єктів підприємницької діяльності звузилось коло 
потенційних клієнтів, підвищилась конкуренція між аудиторсь-
кими фірмами, що призвело до зниження доходності цього виду 
підприємництва. Треба прийняти до уваги і те, що вказані труд-
нощі спонукали аудиторів до пошуку нових форм обслуговуван-
ня клієнтів, підвищення якісного рівня аудиторських послуг, та 
сприяли очищенню аудиторського загалу від випадкових людей, 
які ставили прибутковість понад професійні стандарти. В цей пе-
ріод справді відбулося зниження попиту на традиційні (для Укра-


