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Текст даної доповіді викладено на українській мові. В цій роботі 

розглянуто два види звітності підприємства – внутрішня і зовнішня. 

Визначено призначення кожного виду та роль в управлінні підприємством.  
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The text of the report posted on the Ukrainian language This paper considers 

two kinds of statements - internal and external. Defined the purpose of each type and 

role in enterprise management. 
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Звітність як елемент методу бухгалтерського обліку – завершальний етап 

обліку. Тому вона основне інформаційне джерело для користувачів про стан 

підприємства. 

Звітність залежно від користувачів, поділяють на зовнішню та внутрішню. 

Зовнішня звітність інформує зовнішніх користувачів про характер діяльності, 

дохідність і майновий стан підприємства. Складання внутрішньої звітності 



необхідно для внутрішньогосподарського управління. Така звітність 

призначена для використання всередині підприємства, прийняття 

управлінських рішень, контролю за їх виконанням, прогнозування, планування 

діяльності структурних підрозділів підприємства та підприємства в цілому для 

оцінки виконаних рішень. Зовнішньою слід вважати фінансову звітність, а 

внутрішньою – управлінську звітність підприємства. 

Внутрішня бухгалтерська звітність - це звітність, яка складається 

бухгалтером-аналітиком і подається як керівництву підприємства, так і 

менеджерам всіх рівнів управління. Основною метою складання звітності є 

надання оперативної та правдивої інформації відповідно до вимог 

управлінського персоналу. При цьому ця звітність повинна бути достовірною, 

систематизованою, відповідно згрупованою або деталізованою та зручною для 

використання. Внутрішня (управлінська) бухгалтерська звітність повинна бути 

спроможною своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються у зовнішньому та 

внутрішньому середовищі підприємства в процесі його діяльності.  

Основними вимогами до внутрішньої звітності є: доцільність; 

об'єктивність і точність; оперативність; стислість; порівнянність звітності; 

адресність.  

Фінансова звітність – це сукупність форм звітності, які складені на основі 

даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам 

узагальненої інформації про фінансовий стан підприємства. 

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо: 

придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі 

підприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності підприємства своєчасно 

виконувати свої зобов'язання;забезпеченості зобов'язань підприємства; визначення 

суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулювання діяльності підприємства; 

інших рішень. Тобто, фінансова звітність, основана на узагальнених даних 

бухгалтерського обліку, виступає зв’язком підприємства із зовнішнім середовищем.  

Основними компонентами фінансової звітності є :Баланс (форма № 1); Звіт 

про фінансові результати ( форма 2);Звіт про рух грошових коштів (форма 3); Звіт 

http://ua-referat.com/Порівняння


про власний капітал (форма №4); Примітки до річної фінансової звітності (форма 

№5).  

Форми внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності на відміну від 

форм фінансової бухгалтерської звітності не є строго регламентованими, тому 

підприємства самостійно визначають і розробляють їх з урахуванням мети і 

завдань, які стоять перед управлінським персоналом. 

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких 

принципів: автономності підприємства; безперервності діяльності, періодичності, 

історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, 

повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, 

єдиного грошового вимірника.  

З усього можна зробити висновок, що для нормального функціонування 

підприємства в сучасних умовах недостатньо інформації лише фінансової звітності 

бо вона надає данні поточного і попередніх років, тому для підприємства важливо 

мати внутрішню звітність для прогнозування і планування діяльності.  
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