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Актуальність теми полягає у необхідності удосконалення організації
складання фінансової звітності підприємствами малого бізнесу, так як вони
займають значне місце у соціально-економічному розвитку держави. На
фінансову звітність в сучасних умовах діяльності підприємств покладається
основне завдання – покращення інформаційного забезпечення управління. Цим і
зумовлюється потреба в перегляді деяких теоретичних та практичних положень
бухгалтерського обліку, методик формування та обробки облікової інформації на
підприємствах малого бізнесу,особливо це актуально в сучасних умовах в період
кризи. Ці питанні завжди залишалися дискусійними.
Метою дипломної магістерської роботи є обґрунтування теоретичних
засад та розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення організації
формування та складання фінансової звітності, її аналізу та аудиту на
підприємстві.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
– дослідити суть і значення суб’єкт малого підприємництва в економіці
країни;
– розкрити нормативно-правове регулювання та концептуальні основи
фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва;
– надати характеристику фінансово-господарської діяльності та організації
обліково-аналітичної роботи на ПрАТ «Миколаївська аграрна компанія»;
– обґрунтувати зміст, структуру, інформаційне забезпечення та порядок
складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва за національними
стандартами;
– виявити напрями удосконалення фінансової звітності суб’єкта малого
підприємництва;

– з’ясувати значення фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва в
управлінні;
– надати пропозиції щодо удосконалення складання, аналізу та аудиту
фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва.
Об’єктом дослідження є процес складання, аудиту та аналізу фінансової
звітності підприємств малого бізнесу.
Предметом дослідження є методика складання, аналізу та аудиту
фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва та її використання в
управлінні.
Методи дослідження. У процесі дослідження використано систему методів,
направлену на досягнення поставленої мети та завдань. Зокрема, для дослідження
сутності фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва використано
діалектичний метод та метод порівняння. Системний підхід до об’єкта
дослідження застосовано при вивченні нормативно-правового регулювання та
концептуальних основ фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва.
Методи аналізу, синтезу застосовано при вивченні методики складання
фінансової

звітності.

Методи

групування,

порівняння,

вибіркового

спостереження, статистичні методи, факторний аналіз, використано в процесі
аналізу даних фінансової звітності. Метод абстракції та узагальнення використано
для формулювання висновків. Графічний та табличний методи застосовано для
оформлення результатів дослідження.
Інформаційною базою є законодавчі акти Верховної ради України та
нормативні документи Міністерства фінансів України; офіційні документи та
методичні матеріали Державної служби статистики України; наукова література;
довідково-інформаційні видання; дані з мережі Інтернет; статті вітчизняних і
зарубіжних учених з проблем організації бухгалтерського обліку, аналізу та
аудиту на малих підприємствах; матеріали первинного, аналітичного та
синтетичного обліку та фінансова звітність ПрАТ «Миколаївська аграрна
компанія» за 2017-2019 роки.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні
організації формування та складання фінансової звітності, її аналізу та аудиту
наПрАТ «Миколаївська аграрна компанія».

Практичне застосування

одержаних результатів

полягає в тому, що

результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності ПрАТ
«Миколаївська аграрна компанія». Реалізація наведених в роботі пропозицій
сприятиме підвищенню ефективності аудиту та аналізу фінансової звітності
підприємства.
Апробація

результатів

дослідження.

Результати
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оприлюднені на науково-практичних конференціях: Міжвузівська

були

науково-

практична конференція «Наукові досягнення молодих – шлях до професії»
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грудня 2020 р. Миколаїв: ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна»; VI Міжвузівська
науково-практична конференція «Шляхи підвищення конкурентоспроможності
соціально-економічної системи країни», 27 листопада 2020 р. Миколаїв: ММІРЛ
ВНЗ «Університет «Україна».
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 3 наукові праці, з
них:1 наукова стаття

під назвою «Особливості організації бухгалтерського

обліку суб’єктів малого бізнесу в сучасних умовах» у збірнику
«Економічні науки» : ВМІРЛ

ВНЗ

наукових праць

Університет «Україна», 2021. Дві – у

матеріалах науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій 0,71 д.а.
Висновки. Дослідивши теоретичні та законодавчо-нормативні основи
методики та організації складання фінансової звітності малих підприємств, її
аудиту та аналізу зроблено наступні висновки:
1. В Україні соціально-економічна категорія – малі підприємства, в своєму
розвитку налічує декілька десятиліть та потребує глибоких теоретичних
досліджень, чіткого визначення місця цього явища в суспільстві та державі, а
також виокремлення пріоритетів та шляхів розвитку. Існує позитивна динаміка
розвитку малого бізнесу, так на початок 2020 року кількість зареєстрованих
фізичних осіб – підприємців становила 1885,9 тис. осіб, що на 19,8 тис. більше,
ніж на початок 2019 року, крім того відбувається щорічне збільшення надходжень
у вигляді єдиного податку до місцевих бюджетів.
2. Нормативно-правове регулювання фінансової звітності суб’єкта малого
підприємництва – це регламентація правовими нормами, закріпленими в
нормативно-правових актах, процедури складання фінансової звітності суб’єкта
малого підприємництва. Основними нормативними актами, які регулюють

складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва, є Конституція
України, Господарський, Цивільний, Податковий кодекси, закони України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
3. Основними напрямками розвитку спрощеної системи обліку та звітності в
Україні всіх суб’єктів господарювання має стати заміна усіх форм звітності, які
змушені подавати контролюючим органам платники єдиного податку, однією
універсальною формою звіту.
4. Визначено, що динаміка доходів, витрат та результатів діяльності ПрАТ
«Миколаївська аграрна компанія» за 2017-2019 роки знаходиться у негативному
стані. У 2019 році товариство працювало гірше ніж у попередні роки, так
порівняно з 2018 роком чистий дохід від реалізації продукції зменшився на 22565
тис. грн, тобто на 45,8%. В цілому даний показник вплинув на результат
діяльності підприємства. Підприємство у 2017 році отримало чистого прибутку
14096 тис.грн, у 2018 році – 3574 тис.грн, у 2019 році отримало чистого збитку –
2652 тис.грн. Така ситуація вплинула на зменшення власного капіталу,
погіршення інвестиційної діяльності та на подальший розвиток підприємства.
5. Зазначено, що ПрАТ «Миколаївська аграрна компанія» відноситься до
суб’єктів малого підприємництва, а тому складає «Фінансовий звіт суб’єкта
малого підприємництва», який включає Баланс (форма № 1-м); Звіт про фінансові
результати (форма № 2- м), використовуючи оновлений НП(С)БО 25, де
прописано форми фінансовиї звітності, а також алгоритм складання балансу за
новою формою, з врахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів
України від 31.05.2019 р. № 226.
6. Фінансова звітність ПрАТ «Миколаївська аграрна компанія» є основним
джерелом інформації з метою здійснення аналізу та отримання висновків
стосовно

фінансового

стану

підприємства

для

прийняття

керівництвом

ефективних управлінських рішень, як на внутрішньому так і зовнішньому рівнях.
7. Аудит фінансової звітності ПрАТ «Миколаївська аграрна компанія»
здійснюється згідно з МСА 200 «Мета та загальні принципи аудиту фінансових
звітів», метою якого є незалежна експертиза для встановлення реальності та

достовірності фінансової звітності малого підприємства, своєчасності та точності
її показників.
8. Для вдосконалення методологічних та організаційно-техніческих аспектів
складання звітності малих підприємств, методики та організації аудиту і аналізу
ПрАТ «Миколаївська аграрна компанія», необхідно зробити такі впровадження:
- класифікувати доходи, витрати та фінансові результати залежно від
джерел їх формування, а також за видами діяльності, що передбачає
перейменування відповідних субрахунків рахунку 79 «Фінансові результати» та
уточнення складу субрахунків доходів і витрат за вказаними видами діяльності;
- здійснити деталізацію інформації про доходи, витрати та фінансові
результати в межах аналітичного обліку за видами діяльності, видами продукції,
реалізації.
- застосовувати програмні продукти «MASTER: Бухгалтерія», які на
сьогоднішній день повністю адаптовані до українського ринку, містять весь
необхідний

бухгалтеру

функціонал

та

відповідають

вимогам

чинного

законодавства України. Це дасть змогу ефективніше формувати загальну базу
даних для всіх функціональних підсистем обліку (фінансового, управлінського,
податкового).
- послідовність аналізу фінансових результатів і рентабельності діяльності
суб’єктів малого підприємництва, яка включає: дослідження структури і динаміки
показників доходів, витрат та фінансових результатів з використанням прийомів
горизонтального і вертикального аналізу; розрахунок показників рентабельності
та окупності діяльності, вивчення їх динаміки та факторів зміни; обґрунтування
шляхів та розрахунок резервів підвищення рівня прибутковості господарської
діяльності.
Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел(82 найменувань).
Загальний обсяг основного тексту складає 104 друкованих сторінок.

Робота

містить 13 таблиць, 9 рисунка, 8 додатків.
Ключові слова:фінансова звітність, суб’єкт малого підприємництва,аналіз
та аудит, показники звітності, шляхи удосконалення.

