
International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economical Sciences” 

http://www.inter-nauka.com/magazine/economy/ 

International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economical Sciences” 

http://www.inter-nauka.com/magazine/economy/ 

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит  

(за видами економічної діяльності) 

УДК 657 

Безверхий Костянтин Вікторович 

кандидат економічних наук,  

докторант кафедри обліку і оподаткування 

ДВНЗ «Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьман» 

Безверхий Константин Викторович 

кандидат экономических наук,  

докторант кафедры учета и налогообложения 

ГВУЗ «Киевский национальный экономический  

университет имени Вадима Гетьмана» 

Bezverkhyi Kostiantyn Viktorovich 

PhD (Economics), Doctoral Student,  

Department of Accounting and Taxation 

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

УКРАЇНІ 
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REGULATORY FRAMEWORK OF ENTERPRISES IN ACCOUNTING 

IN UKRAINE 

Анотація: Досліджено нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємств у сфері бухгалтерського обліку в Україні. 
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Постановка проблеми. На сьогодні, нормативно-правове 

забезпечення діяльності підприємств у сфері бухгалтерського обліку 

направлено на запозичення міжнародної облікової практики, яка 

враховується при вдосконаленні та розробці вітчизняних нормативно-

правових документів з питань бухгалтерського обліку та складання 

звітності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 

нормативно-правового забезпечення діяльності підприємств у сфері 

бухгалтерського обліку в Україні займаються багато вчених-економістів 

(див. [1 – 10]). Не зменшуючи вагомості наукових результатів провідних 

учених, зауважимо, що питання, пов’язані з характеристикою нормативно-

правового забезпечення діяльності підприємств у сфері бухгалтерського 

обліку, в їх дослідженнях опрацьовані недостатньо. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою 

дослідження є характеристика нормативно-правового забезпечення 

діяльності підприємств у сфері бухгалтерського обліку в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Структура нормативно-правового 

забезпечення бухгалтерського обліку в Україні наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Структура нормативно-правового забезпечення бухгалтерського 

обліку в Україні (Складено на основі [10, с. 13]) 

Перший рівень 

Закони України з питань бухгалтерського обліку і господарської 

діяльності (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» та інші закони) 

Другий рівень Накази МФУ, ДФС, ДКСУ 

Третій рівень 
Роз’яснення, інструкції, методичні рекомендації з організації й методики 

ведення бухгалтерського обліку і складання звітності 

Четвертий рівень 

Накази (розпорядження) підприємства (організації), в тому числі про 

облікову і податкову політику, положення про порядок організації 

ведення бухгалтерського обліку й складання звітності, тощо 

 

На основі структури нормативно-правового забезпечення 

бухгалтерського обліку (табл. 1) надано характеристику нормативно-

правового забезпечення діяльності підприємств у сфері бухгалтерського 

обліку, що наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Нормативно-правове забезпечення діяльності підприємств у сфері 

бухгалтерського обліку в Україні 

№ 

з/п 

Нормативно-правовий 

документ 
Характеристика 

1 

Господарський кодекс 

України від 16.01.2003 р. 

№ 436-IV 

Держава здійснює контроль і нагляд за господарською 

діяльністю суб'єктів господарювання у таких сферах: 

збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей 

суб'єктами господарських відносин ‒ за станом і 

достовірністю бухгалтерського обліку та звітності (п. 19.3 

ст. 19). 

Облік і звітність підприємства здійснюються відповідно до 

вимог ст. 19 ГКУ та інших нормативно-правових актів (п. 71.1 

ст. 71). 

Достовірність та повнота річного балансу і звітності 
господарського товариства у випадках, визначених законом, 

повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською 

організацією). 

Річна фінансова звітність (у тому числі консолідована) 

господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 

50 відсотків акцій (часток) належать державі, може підлягати 

обов’язковій перевірці незалежним аудитором. Критерії відбору 

незалежного аудитора та критерії віднесення господарських 

товариств до таких, фінансова звітність яких підлягає 

обов’язковій перевірці незалежним аудитором, визначаються 

Кабінетом Міністрів України залежно від балансової вартості 

активів господарських товариств (ст. 90). 

Суб'єкти господарювання зобов'язані на основі даних 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran140#n140
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бухгалтерського обліку складати фінансову звітність за 

формами, передбаченими законодавством, проводити 

інвентаризацію належного їм майна для забезпечення 

достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, 

надавати фінансову звітність відповідно до вимог закону та їх 

установчих документів (п. 145.6 ст. 145). 

2 

Податковий кодекс 

України від 02.12.2010 р. 

№ 2755-VI 

Платник податків зобов'язаний: подавати на належним чином 

оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у 

випадках, визначених законодавством) документи з обліку 

доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням 

об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинні 

документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову 

звітність, інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою 

податків та зборів. У письмовій вимозі обов'язково зазначаються 

конкретний перелік документів, які повинен надати платник 

податків, та підстави для їх надання (пп. 16.1.5 п. 16.1 ст. 16). 

3 

Закон України «Про 

акціонерні товариства» від 

17.09.2008 р. № 514-VI 

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 

акціонерного товариства за результатами фінансового року 

ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься 

інформація про підтвердження достовірності та повноти 

даних фінансової звітності за відповідний період (п. 74.2 ст. 

74). 

Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства 

підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (п. 75.1 

ст. 75). 

Відповідальність за зберігання документів товариства 

покладається на голову колегіального виконавчого органу 

(особу, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого  

органу) та на головного бухгалтера - щодо документів 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності (п. 77.2 ст. 77). 

4 

Закон України «Про 

аудиторську діяльність» 

від 22.04.1993 р. № 3125-

ХІІ 

Проведення аудиту є обов'язковим для підтвердження 

достовірності та повноти річної фінансової звітності та 

консолідованої фінансової звітності публічних акціонерних 

товариств, підприємств ‒ емітентів облігацій, професійних 

учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших 

суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до 

законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за 

винятком установ і організацій, що повністю утримуються за 

рахунок державного бюджету (ст. 8). 

Фінансова звітність суб'єкта господарювання, яка відповідно 

до закону підлягає обов'язковій  аудиторській перевірці, 

повинна бути перевірена аудитором і оприлюднена відповідно 

до вимог законів України (ст. 9). 

5 

Закон України «Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 р. 

№ 996-XIV 

Визначає правові засади регулювання, організації, ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 

Україні. 

6 

Закон України «Про 

господарські товариства» 

від 19.09.1991 № 1576-ХІІ 

Достовірність та повнота річної фінансової звітності 
товариства повинні бути підтверджені  аудитором 

(аудиторською фірмою). Обов'язкова аудиторська перевірка 

річної фінансової звітності товариств з річним господарським 

оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів 

проводиться один раз на три роки (ст. 18). 

7 

Порядок подання 

фінансової звітності 

(Постанова Кабінету 

Міністрів України № 419 

від 28.02.2000 р.) 

Фінансова звітність подається органам, до сфери управління 

яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, 

власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, 

а також згідно із законодавством - іншим органам та 

користувачам, зокрема органам державної статистики. 

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність 
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складаються за національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами 

фінансової звітності відповідно до законодавства. 

Фінансова звітність може подаватися органам державної 

статистики разом з довідкою про наявність згоди надання 

органам державної влади даних з фінансової звітності 

підприємства, форму якої наведено у додатку (п. 2). 

Датою подання фінансової звітності для підприємства 

вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі 

надсилання її  поштою - дата одержання адресатом звітності, 

зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує 

адресата (п. 4). 

Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та 

консолідованої) подається підприємствами органам,   не пізніше 

25 числа місяця, що настає за звітним  

кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого наступного за звітним 

року (п. 5). 

8 

Перелік видів діяльності, 

щодо яких складається 

зведена фінансова 

звітність (Наказ 

Міністерства фінансів 

України № 37 від 

24.02.2000 р.) 

Встановлює перелік видів діяльності щодо яких складається 

зведена фінансова звітність. 

9 

Національне положення 

(стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до 

фінансової звітності» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України № 73 від 

07.02.2013 р.) 

Визначаються мета, склад, форми і принципи підготовки 

фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її 

елементів. 

10 

Національне положення 

(стандарт) 

бухгалтерського обліку 2 

«Консолідована фінансова 

звітність» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 27.06.2013р. 

№ 628) 

Визначається порядок складання консолідованої фінансової 

звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо 

складання консолідованої фінансової звітності. 

11 

Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 6 

«Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

28.05.1999 р. № 137) 

Визначається порядок виправлення помилок, внесення та 

розкриття інших змін у фінансовій звітності. 

12 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 7 

«Основні засоби» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 27.04.2000 р. 

№ 92) 

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в 

необоротні матеріальні активи (далі - основні засоби), а також 

розкриття інформації про них у фінансовій звітності. 

13 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 8 

«Нематеріальні активи» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

18.10.1999 р. № 242) 

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському 

обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені 

капітальні інвестиції в нематеріальні активи (далі - 

нематеріальні активи) та розкриття інформації про них у 

фінансовій звітності. 

14 Положення (стандарту) Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському 
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бухгалтерського обліку 9 

«Запаси» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 20.10.1999 р. 

№ 246) 

обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій 

звітності. 

15 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 10 

«Дебіторська 

заборгованість» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 08.10.1999 р. 

№ 237) 

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському 

обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття 

у фінансовій звітності. 

16 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 11 

«Зобов'язання» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 31.01.2000 р. 

№ 20) 

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій 

звітності. 

17 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 12 

«Фінансові інвестиції» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

26.04.2000 р. № 91) 

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про фінансові інвестиції, операції із спільної 

діяльності та її розкриття у фінансовій звітності. 

18 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 13 

«Фінансові інструменти» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

30.11.2001 р. № 559) 

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про фінансові інструменти та її розкриття у 

фінансовій звітності. 

19 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 14 

«Оренда» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 28.07.2000 р. 

№ 181) 

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському 

обліку інформації про оренду необоротних активів та її 

розкриття у фінансовій звітності. 

20 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 15 

«Дохід» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 29.11.1999 р. 

№ 290) 

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у 

фінансовій звітності. 

21 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 16 

«Витрати» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 31.12.1999 р. 

№ 318) 

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в 

фінансовій звітності. 

22 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 17 

«Податок на прибуток» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

28.12.2000 р. № 353) 

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з 

податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності. 

23 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 18 

«Будівельні контракти» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

28.04.2001 р. № 205) 

Визначає методологічні засади формування підрядниками у 

бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати, 

пов'язані з виконанням будівельних контрактів, та її розкриття у 

фінансовій звітності. 
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24 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 19 

«Об’єднання підприємств» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

07.07.1999 р. № 163) 

Визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання 

інших підприємств та/або об'єднання видів їх діяльності, 

гудвілу, який виник при придбанні, а також розкриття 

інформації про об'єднання підприємств та/або видів їх 

діяльності. 

25 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 20 

«Консолідована фінансова 

звітність» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 30.07.1999 р. 

№ 176) 

Визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності 

та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання 

консолідованої фінансової звітності. 

26 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 21 

«Вплив змін валютних 

курсів» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України № 193) 

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про операції в іноземних валютах та 

відображення показників статей фінансової звітності 

господарських одиниць за межами України в грошовій одиниці 

України. 

27 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 22 

«Вплив інфляції» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України № 147 від 

28.02.2002 р.) 

Визначає порядок коригування фінансової звітності, яка 

оприлюднюється, на вплив інфляції та загальні вимоги до 

розкриття інформації про неї у примітках до фінансової 

звітності. 

28 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 23 

«Розкриття інформації 

щодо пов’язаних сторін» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України № 303 

від 18.06.2001 р.) 

Визначає методологічні засади формування інформації про 

операції пов'язаних сторін та її розкриття у фінансовій звітності. 

29 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 24 

«Прибуток на акцію» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України № 344 

від 16.07.2001 р.) 

Визначає методологічні засади формування інформації про 

чистий прибуток на одну просту акцію та її розкриття у 

фінансовій звітності. 

30 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 25 

«Фінансовий звіт суб'єкта 

малого підприємництва» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

25.02.2000 р. № 39) 

Установлює зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого 

підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про 

фінансові результати (форма  N  2-м) та порядок заповнення 

його статей, а також зміст і форму Спрощеного фінансового 

звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 

1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-мс) та порядок 

заповнення його статей. 

31 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 26 

«Виплати працівникам» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

28.10.2003 р. № 601) 

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій 

формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у 

фінансовій звітності. 

32 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 27 

«Необоротні активи, 

утримувані для продажу, 

та припинена діяльність» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

07.11.2003 р. № 617) 

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському 

обліку інформації про необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групу активів, що належить до вибуття в результаті 

операції продажу, а також припинену діяльність та розкриття 

такої інформації у фінансовій звітності. 

33 Положення (стандарту) Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 
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бухгалтерського обліку 28 

«Зменшення корисності 

активів» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 24.01.2005 р. 

№ 817) 

обліку інформації про зменшення корисності активів та її 

розкриття у фінансовій звітності. 

34 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 29 

«Фінансова звітність за 

сегментами» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 19.05.2005 р. 

№ 412) 

Визначає методологічні засади формування інформації про 

доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов'язання 

звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності. 

35 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 30 

«Біологічні активи» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 18.11.2005 р. 

№ 790) 

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському 

обліку інформації про біологічні активи і про одержані в процесі 

їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й 

сільськогосподарську продукцію та розкриття інформації про 

них у фінансовій звітності. 

36 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 31 

«Фінансові витрати» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

28.04.2006 р. № 415) 

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському 

обліку інформації про фінансові витрати та її розкриття у 

фінансовій звітності. 

37 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 32 

«Інвестиційна 

нерухомість» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 02.07.2007 р. 

№ 779) 

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про інвестиційну нерухомість та її розкриття у 

фінансовій звітності. 

38 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 33 

«Витрати на розвідку 

запасів корисних копалин» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

26.08.2008 р. № 1090) 

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про витрати на розвідку та визначення обсягів 

і якості запасів корисних копалин та її розкриття у фінансовій 

звітності. 

39 

Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 34 

«Платіж на основі акцій» 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 30. 

12.2008 р. № 1577) 

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про операції, платіж за якими здійснюється на 

основі акцій з використанням інструментів власного капіталу 

та/або коштів (інших активів), а також її розкриття у фінансовій 

звітності. 

40 

Положення про 

документальне 

забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

24.05.1995 р. № 88) 

Встановлює порядок створення, прийняття і відображення у 

бухгалтерському обліку, а також  зберігання первинних 

документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності 

підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими 

організаціями (крім банків) незалежно від форм власності 

(надалі - підприємства), установ та організацій, основна  

діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету (надалі 

- установи). 

41 

План рахунків 

бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і 

організацій (Наказ 

Міністерства фінансів 

План рахунків бухгалтерського обліку застосовується 

підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами 

(крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм 

власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а 

також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших 

відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). 
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України від 30 листопада 

1999 р. № 291) 

42 

Інструкція про застосування 

Плану рахунків 

бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і 

організацій (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 30 листопада 

1999 р. № 291) 

Встановлює призначення і порядок ведення рахунків 

бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного 

запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, 

зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності 

підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків, 

бюджетних установ та підприємств, які відповідно до 

законодавства складають фінансову звітність за міжнародними 

стандартами фінансової звітності) незалежно від форм власності, 

організаційно-правових форм і видів діяльності, а також 

виділених на окремий баланс філій, відділень та інших 

відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). 

43 

Примітки до річної 

фінансової звітності 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

29.11.2000 р. № 302) 

Розкривається інформація щодо: 

‒ кожної групи нематеріальних активів і основних засобів; 

‒ виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах; 

‒ кожної групи капітальних і фінансових інвестицій; 

‒ грошових коштів; 

‒ забезпечень; 

‒ методи оцінки і Балансової вартості запасів; 

‒ переліку суми дебіторської заборгованості, а також методу 

визначення величини резерву сумнівних боргів; 

‒ нестач і втрат від псування цінностей; складу і суми витрат. 

44 

Методичні рекомендації 

щодо заповнення форм 

фінансової звітності 

(Наказ Міністерства 

фінансів України від 

28.03.2013 р. № 433) 

Розглядається питання розкриття інформації за статтями балансу 

(звіту про фінансовий стан) (далі — баланс), звіту про фінансові 

результати (звіту про сукупний дохід) (далі — звіт про фінансові 

результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний 

капітал. 

45 

Методичні рекомендації з 

перевірки порівнянності 

показників фінансової 

звітності (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 11.04.2013 р. 

№ 476) 

Розглядається питання з перевірки порівнянності показників 

фінансової звітності. 

46 

Положення «Про 

інвентаризацію активів і 

зобов’язань» (Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 02.09.2014 р. 

№ 879) 

Визначає порядок проведення інвентаризації активів і 

зобов’язань та оформлення її результатів для відображення у 

фінансовій звітності. 

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямі. В процесі проведеного дослідження надано 

характеристику основним вітчизняним нормативно-правовим документам, 

які регулюють організацію бухгалтерського обліку на підприємствах 

різних галузей економіки. 

В подальших наукових дослідженнях в даному напрямі пропонується 

винести на обговорення доцільність розробки Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку «Інтегрована звітність» або затвердити 
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у якості національного стандарту Міжнародний стандарт інтегрованої 

звітності [11]. 
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