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У статті досліджується система внутрішніх регламентів підприємства в частині організації розк-

риття інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку. Запропоновано до використання 

суб’єктами господарювання Положення про розкриття інформації, яке зосереджено на задоволенні інтересів 

зовнішніх користувачів.  
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Постановка проблеми. Підприємство як 

відкрита система зумовлює постійний рух мате-

ріальних цінностей, що, в свою чергу, спричи-

нює відповідний рух інформації, яка на кінцево-

му етапі концентрується на рахунках бухгалтер-

ського обліку та відображається у звітності. Та-

кий рух інформації не є хаотичним, а відбуваєть-

ся чітко за схемою, що дозволяє отримати стійкі 

характеристики стосовно якості інформації, її 

своєчасності та достовірності. 

Диспропорції в економічному розвитку 

суб’єктів як на макро-, так і на мікрорівні  зумо-

влені не тільки ринковими законами та економі-

чними умовами, але й неефективністю прийня-

тих рішень, що, зазвичай, є наслідком браку ін-

формації, зокрема фінансової. Тому актуальним є 

питання удосконалення організації розкриття 

фінансової інформації, адже це приведе до під-

вищення якості рішень. 

Окремого дослідження потребують питан-

ня розкриття інформації на рівні суб’єктів госпо-

дарювання не тільки у сфері нормативно-

правового регламентування на рівні законів та 

підзаконних актів, але й внутрішніх, локальних 

документів підприємств, що стосуються цього 

питання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемними питаннями, пов’язаними з розк-

риттям інформації в бухгалтерському обліку, 

присвячено багато праць відомих вчених. Зокре-

ма, серед них Н.С. Брохун, Ф.Ф. Бутинець, 

Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, Й.Я. Даньків, 

С.В. Івахненков, В.М. Костюченко, Я.Д. Крупка, 

С.А. Кузнецова, Т.Є. Кучеренко, В.К. Орлова, 

Л.М. Пилипенко, Н.І. Пилипів, М.С. Пушкар, 

В.В. Сопко, Л.В. Чижевська, П.Я. Хомин, 

І.Й. Яремко. Дослідники в основному звертали 
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увагу на методи формування інформації, особли-

вості її розкриття та способи узагальнення, недо-

статньо приділяючи увагу наявному стану форму-

вання внутрішніх регламентів підприємства, що 

регулюють питання розкриття інформації. 

Формулювання цілей статті. Метою статті 

є дослідження особливостей регламентування сис-

теми розкриття інформації зовнішнім користува-

чам на рівні суб’єкта господарювання в частині 

формування внутрішніх регламентів, а також на-

дання пропозицій щодо їх удосконалення. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Формування інформації про діяльність підп-

риємства, зокрема про його фінансовий стан, від-

бувається за допомоги методів та інструментарію 

бухгалтерського обліку, що на вітчизняних підп-

риємствах здійснюється  переважно бухгалтерсь-

кою службою, яка формує інформацію для систе-

ми управління. Інформаційне забезпечення управ-

ління впливає на діяльність підприємства, оскіль-

ки саме інформація здатна впорядкувати госпо-

дарські операції та процеси, забезпечити відносну 

рівновагу між внутрішніми та зовнішніми потре-

бами підприємства, а відтак стати основою його 

фінансово-економічного процвітання. 

Організація бухгалтерського обліку є не-

від’ємним елементом у процесі створення, обро-

бки та використання облікових даних, що харак-

терно для всіх підприємств, незалежно від форми 

власності. Для якісного здійснення процесу ор-

ганізації бухгалтерського обліку підприємства 

розробляють та впроваджують у практику систе-

му внутрішніх регламентів. 

В умовах тенденції до розширення кола 

користувачів фінансової звітності остання по-

винна змінити вектор у напрямі приватного сек-

тору економіки, що, на нашу думку, неодмінно 

забезпечить публічний доступ до фінансової ін-

формації, а відтак надасть додаткового імпульсу 

економічному зростанню. 

Недооцінка інформації на рівні управління 

економічною системою та невикористання поте-

нційно можливого впливу всіх груп користувачів 

не дозволяє поліпшити економічну та фінансову 

стабільність бізнес-одиниць. Підвищення ефек-
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тивності подання та оприлюднення (розкриття 

інформації) фінансової звітності в системі орга-

нізації бухгалтерського обліку забезпечить ком-

плексне інформування користувачів про діяль-

ність підприємства. 

Організація бухгалтерського обліку – це 

сукупність дій зі створення цілісної системи бух-

галтерського обліку, підтримання і підвищення 

рівня її організованості, функціонування якої 

спрямоване на забезпечення інформаційних пот-

реб користувачів облікової інформації, включа-

ючи вибір форм організації та формування мате-

ріального й інформаційного забезпечення облі-

кового процесу [4, с. 6]. 

Організація обліку сьогодні – пошук раці-

ональної системи відображення операцій і ре-

зультатів діяльності з урахуванням економіко-

організаційних особливостей підприємства, ре-

зультати впровадження якої гарантують достові-

рність інформації, її повноцінність для прийнят-

тя оперативних та стратегічних управлінських 

рішень [2, с. 17]. 

Організація бухгалтерського обліку – це 

цілеспрямована діяльність керівників підприємс-

тва зі створення, постійного впорядкування та 

удосконалення системи бухгалтерського обліку з 

метою забезпечення інформацією внутрішніх і 

зовнішніх користувачів [3, с. 41]. 

Більшість вчених зазначають, що організа-

ція бухгалтерського обліку та його вектор на за-

безпечення інформаційних потреб користувачів 

для прийняття ними управлінських рішень та 

вдосконалення цієї компоненти є обов’язковою 

ознакою такої системи. Тому доцільним є виок-

ремлення в цій системі етапу організації подання 

та оприлюднення фінансової звітності (розкриття 

інформації).  

Варто погодитись із думкою, що «підгото-

вка даних для звітності та сам процес складання 

звітності – це два самостійних етапи» [9, с. 288], 

тому кінцевим етапом у досягненні мети фінан-

сової звітності є процес її подання та оприлюд-

нення, що, на нашу думку, становить окремий 

етап, відносно відокремлений від інших. 

С.В. Свірко зазначає, що предмет органі-

зації бухгалтерського обліку являє собою систе-

му бухгалтерського обліку, що розглядається як 

обліковий процес та вид відповідної людської 

діяльності, що, у свою чергу, потребують забез-

печення і перебувають у постійному розвитку [7, 

с. 296]. Тобто компонента «постійний розвиток» 

є невід’ємною частиною предмета організації 

бухгалтерського обліку, а відтак перебуває у по-

стійному русі, доповнюючись новими елемента-

ми або модернізуючись існуючими. Зв’язок між 

організацією бухгалтерського обліку і процесами 

подання та оприлюднення фінансової звітності є 

логічним розвитком облікової науки, спромож-

ним забезпечити і підвищити рівень доступності 

до інформації для користувачів. Це наступний 

етап розвитку системи організації бухгалтерсь-

кого обліку, що формує систему представлення 

інформації не тільки для внутрішніх, а й для зов-

нішніх користувачів. 

Від рівня організації бухгалтерського об-

ліку залежить ефективність забезпечення всієї 

системи інтересів користувачів фінансової звіт-

ності та функціонування бухгалтерського обліку 

на підприємстві в цілому. 

Організація обліку – це прерогатива заснов-

ника (керівника), організація ведення обліку – ви-

ключно обов’язок головного бухгалтера [8, с. 10]. 

Крім того, згідно зі ст. 8 п.7 абз. 1 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні»[6], головний бухгалтер або 

особа, на яку покладено ведення бухгалтерського 

обліку підприємства, забезпечує дотримання на 

підприємстві встановлених єдиних методологіч-

них засад бухгалтерського обліку, складання і 

подання у встановлені строки фінансової звітно-

сті. Законодавець вказує на обов’язок головного 

бухгалтера подати фінансову звітність, тому цей 

аспект стосується організації бухгалтерського 

обліку. 

Річний звіт головний бухгалтер подає осо-

бисто в передбачені законодавством інстанції та 

строки [9, с. 294]. Головний бухгалтер має мож-

ливість надіслати фінансову звітність рекомен-

дованим листом з описом вкладення та повідом-

ленням про вручення або використати електрон-

ні методи подачі фінансової звітності за допомо-

ги мережі Інтернет. Отже, існує низка повнова-

жень, якими наділені відповідні працівники, що 

забезпечують практичну реалізацію процесів 

подання та оприлюднення фінансової звітності. 

Такі повноваження повинні виконувати праців-

ники, що схематично ілюструє рис. 1. 

На рис. 1 пояснюється взаємовплив 

обов’язків адміністрації підприємства та бухгал-

терії, причому останні повинні забезпечити про-

цеси подання фінансової звітності під контролем 

перших і навпаки. Тільки за таких умов можливо 

забезпечити систему противаг у реалізації проце-

сів подання та оприлюднення фінансової звітно-

сті. Така система противаг підсилить контрольні 

функції та зменшить ймовірність не подання фі-

нансової звітності.  

Стосовно подання фінансової звітності 

відзначимо, що виконує контрольні функції ад-

міністрація, що ж стосується її оприлюднення – 

контрольні функції виконує бухгалтерія. 

З допомогою  схеми встановлення відпові-

дальності та розподілу обов’язків щодо практич-

ної реалізації подання та оприлюднення фінансо-

вої звітності досягається належний рівень їх ор-

ганізації. 

У сучасних умовах система менеджменту і 

методологія бухгалтерського обліку зорієнтовані 

на забезпечення збереження капіталу, отримання 

максимальних прибутків та відображення їх по-
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казників у стандартизованій фінансовій звітності 

[1, с. 13]. Тому необхідним є розширення меж 

впливу організації бухгалтерського обліку на 

рішення користувачів. 

 

 

 

Рис. 1. Схема розподілу повноважень при розкритті інформації про підприємство  

з метою формування внутрішніх регламентів* 

 
* Власна розробка авторів 

 

Ф.Ф. Бутинець підкреслює, що «головний 

бухгалтер повинен заздалегідь визначити коло 

користувачів, яким подаватиметься звітність» [3, 

с. 483]. Це потрібно робити з метою контролю 

над процесами подання та оприлюднення фінан-

сової звітності. Не зайвим, на нашу думку, буде 

також погодити такий список із керівником під-

приємства. Контрольні функції також відіграють 

важливу роль в ефективній організації процесів 

подання та оприлюднення фінансової звітності. 

В.С. Лень пропонує складати план підго-

товки звітності, в якому зазначати перелік вста-

новлених форм звітності, строки їх складання і 

подання [4, с. 13]. Основною проблемою в реалі-

зації таких пропозицій є відсутність повного 

списку користувачів фінансової звітності, який 

уточнюється за результатами звітної господарсь-

кої діяльності. Список користувачів завжди є 

змінним компонентом і залежить від значної кі-

лькості внутрішніх та зовнішніх факторів. 

Для найбільш ефективної регламентації 

розкриття інформації та встановлення єдиної 

методики її здійснення необхідне відповідне до-

кументальне забезпечення. 

Однією з фундаментальних основ бухгал-

терського обліку є документ, він виступає дока-

зом у фіксації фактів господарського життя, що 

виникають у підприємства. Тому такий елемент 

методу бухгалтерського обліку, як документу-

вання, повинен фігурувати і в практичному руслі 

розкриття інформації про діяльність підприємст-

ва. Тим більше, враховуючи те, що «категорія 

фінансової звітності фігурує в багатьох імпера-

тивних нормах» [5, с. 507], як необхідний внут-

рішній регламент у забезпеченні таких процесів. 

Документальне забезпечення процесів по-

дання та оприлюднення фінансової звітності 

ілюструє рис. 2, з якого випливає, що Положення 

про подання та оприлюднення фінансової звітно-

сті (розкриття інформації) покладає забезпечення 

процесу її подання на працівників бухгалтерії, а 

оприлюднення – на адміністрацію підприємства. 

Це дозволить захистити інтереси користувачів 

фінансової звітності та уникнути небажаних рі-

шень через нерозкриття інформації. 

Таке Положення організовує регулювання 

процесів подання та оприлюднення фінансової 

звітності на мікрорівні та є легітимним (вводить-

ся в дію наказом керівника). Воно показує, яким 

чином необхідно організовувати внутрішню ро-

боту на підприємстві, щоб досягти максимально-

го результату у площині розкриття інформації 

про діяльність підприємства.  

Така організація є методикою регулювання 

процесів подання та оприлюднення фінансової 

звітності, як сукупність взаємозв’язаних способів 

і прийомів доцільного проведення роботи. 

Вважаємо, що внутрішній організаційно-

розпорядчий документ, що регулює подання та 

оприлюднення найбільш значущого виду звітно-

сті – фінансової, повинен відповідати низці ви-

мог: 

К О Р И С Т У В А Ч І  
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1. Містити обґрунтовані тлумачення про-

цесів подання та оприлюднення фінан-

сової звітності, що дозволить внести чі-

ткість і зрозумілість в реалізацію цих 

процесів. 

2. Забезпечувати науково обґрунтований 

підхід до організації процесів подання 

та оприлюднення фінансової звітності в 

системі організації бухгалтерського об-

ліку. 

3. Захищати приватні інтереси дійсних та 

потенційних користувачів фінансової 

звітності. 

4. Встановлювати коло осіб, відповідаль-

них за забезпечення реалізації процесів 

подання та оприлюднення фінансової 

звітності та порядок дисциплінарних та 

адміністративних стягнень за невико-

нання вказаних обов’язків. 

5. Містити вичерпний перелік прав та 

обов’язків особи, що розглядає запити 

потенційних користувачів фінансової 

звітності до підприємства. 

6. Детально описувати процес оприлюд-

нення фінансової звітності, в т.ч. за до-

помогою мережі Інтернет, інше. 
 

 
 

Рис. 2. Узагальнена схема реалізації розкриття інформації  

на основі формування внутрішніх регламентів* 

 

* Власна розробка авторів 

 

Отже, система організації бухгалтерського 

обліку спроможна забезпечити ефективну орга-

нізацію процесів подання та оприлюднення фі-

нансової звітності користувачам, спираючись на 

всю різноманітність їх інтересів через докумен-

тальну основу – Положення про подання та 

оприлюднення фінансової звітності, яке встанов-

лює чіткі і прозорі правила та обов’язки для пра-

цівників, надає діяльності підприємства гласнос-

ті і допомагає зрозуміти та виявити вплив кож-

ного окремого підприємства на загальний соціа-

льно-економічний розвиток регіону та країни в 

цілому. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Проведене дослідження дало змогу 

встановити наявність логічного зв’язку між ор-

ганізацією бухгалтерського обліку та фінансо-

вою звітністю, який проявляється у практичних 

аспектах реалізації системи розкриття інформації 

через внутрішні регламенти підприємства. Од-

ним із важливих елементів системи організації 

бухгалтерського обліку, що забезпечує розкриття 

інформації, є Положення про подання та опри-

люднення фінансової звітності (про розкриття 

інформації), яке сприяє ефективному функціону-

ванню та наданню фінансової звітності користу-

вачам, захищаючи їх приватний та суспільний 

(публічний) інтереси. Таке Положення може бу-

ти впроваджене як доповнення до облікової по-

літики підприємства, так і окремим документом, 

що забезпечить належну організацію процесів 

подання та оприлюднення фінансової звітності 
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та вдосконалить систему розкриття інформації на 

рівні підприємства для широкого кола користу-

вачів. 

Найбільш ефективними з точки зору реалі-

зації процесів подання та оприлюднення фінан-

сової звітності є використання розгалуженої бази 

даних, зокрема документально регламентованого 

порядку розподілу повноважень: для бухгалтер-

ського підрозділу – подання фінансової звітності, 

для адміністрації – її оприлюднення. Крім того, 

ці підрозділи повинні виконувати перехресні ко-

нтрольні функції. Впровадження такого порядку 

(алгоритму) підвищить відповідальність праців-

ників за результати надання інформації та по-

сприяє у задоволенні інтересів користувачів. По-

дальших досліджень потребує аналіз дії внутрі-

шніх регламентів підприємства на інформаційне 

забезпечення користувачів. 
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