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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Бухгалтерський облік, як спеціальна інформаційна технологія, 

спрямована на задоволення потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів в 

обліковій інформації. Кінцевим продуктом функціонування подібної 

технології вважається бухгалтерська звітність. 

Становлення бухгалтерської звітності вважається незмінним 

сучасним етапом, який стартував в кінці XV століття з виходом у світ 

перших облікових технологій класифікації та обробки облікових даних і 

надання облікової інформації у вигляді, який придатний для прийняття 

управлінських висновків. 

В умовах глобалізації економічних відносин з’являються нові 

тенденції розвитку бухгалтерського обліку і звітності.  
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Так, на думку проф. С.Ф. Легенчука провідними тенденціями 

становлення бухгалтерської звітності вважаються: 

- необхідність надання інформації перспективного і прогнозного 

характеру;  

- орієнтація в наданні бухгалтерської звітності не на певну групу 

користувачів, а створення «загальної користувальницької» 

орієнтації бухгалтерської звітності [1, с. 61-62]. 

Тенденції і спрямованості подальшого становлення системи 

бухгалтерської звітності можливо ідентифікувати, виходячи з тих завдань, 

які вважаються дослідниками більш актуальними. 

Процес стандартизації в обліковій сфері триває вже кілька десятиліть 

і проходить в напрямку глобалізації [2, с. 43]. Стандартизована область 

фінансової звітності та її аудиту як для компаній державного, так і 

недержавного сектора. Не можна не звернути увагу на проблему розробки 

внутрішніх стандартів обліку.  

На думку Л.С. Корабельнікової, необхідно застосовувати 

комплексний підхід для створення внутрішніх стандартів формування 

облікової інформації [3, с. 24]. Причому стандартизація характерна також і 

для сфер, близьких до облікової і роблять свій вплив на неї. Прикладом 

можуть служити міжнародні стандарти підзвітності, які вже широко 

поширені в світі. Серед них слід особливо підкреслити прийняття такого 

стандарту (який передбачає сертифікацію), як стандарт ISO 37001 до: 2016 

«Система управління протидією хабарництву ». Стандарт створювався для 

формування єдиного пакету вимог до організації антикорупційної 

комплаенс-програми.  

Провідними причинами становлення звітності вважаються: 

- появи неупереджених віянь, пов'язаних зі зміною фінансових 

укладів (формацій, цивілізацій), ускладненням домашньої роботи 

компаній і фінансових ринків, а також відповідним ускладненням 
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системи бухгалтерського обліку, як інформаційної моделі фірми, 

що функціонує в мінливому зовнішньому середовищі; 

- іманентність тенденції стосовно бухгалтерської звітності як 

складової облікової системи. Іманентні тенденції розвитку 

бухгалтерської звітності притаманні будь-якій складовій системи 

бухгалтерського обліку, що прогресивно розвиваються. 

У складі іманентних тенденцій можна відзначити належні види: 

- диференціація звітності, має на увазі появу нових видів 

бухгалтерської звітності в залежності від зростаючих запитів 

користувачів. Диференціація бухгалтерської звітності, як риса 

становлення пояснюється важливим рівнем адаптивності облікової 

системи до зовнішніх умов її функціонування. Звичайним 

вважається поява в бухгалтерській звітності такого синтетичного 

об'єкта обліку як гудвіл, якого не було в балансах до тих пір, поки 

були відсутні операції, що стосуються об'єднання бізнесу; 

- зведення спільної системи стереотипів складання економічної 

звітності, заснованої на єдиних принципах і способах 

бухгалтерського обліку; 

- поява нових і зміна пріоритетності існуючих форм звітності. З 

широким розвитком біржової роботи на початку ХХ ст. і швидким 

розвитком ринків інвестиційних грошових коштів, спостерігається 

зміна пріоритетності форм звітності. 

За методологічними рівнями бухгалтерського обліку в розвитку 

звітності можливо виділити наступні тенденції: 

- організаційні тенденції: стосуються організаційних якостей 

зведення системи звітності на масовому, муніципальному рівні і на 

рівні певної фірми. До цих тенденцій можна віднести гармонізацію, 

стандартизацію та конвергенцію бухгалтерської звітності; 
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- змістовні тенденції: стосуються конфігурації розкладів до 

внутрішнього (змістовного) заповнення показників бухгалтерської 

звітності, конфігурації її об'єкта і предмета з урахуванням 

передових інтеграційних віянь становлення облікових систем в 

світі. До цих тенденцій має бути віднесений перехід від економічної 

до вбудованої звітності, тобто одночасне відображення грошових і 

нефінансових показників з метою розширення інформаційного поля 

фірми; 

- техніко-організаційні тенденції пов'язані з розвитком техніко-

технологічного базису процесу складання та оприлюднення 

фінансової звітності. Дана тенденція характеризується появою та 

впровадженням в обліковій роботі «віртуальної звітності» (доступ 

та подання крізь Інтернет), «Хмарні облікові технології» 

(використання серверів для розміщення облікових баз даних 

компаній), «онлайн - Бухгалтерія» (комплексна обробка облікових 

даних та їх оприлюднення в мережі Інтернет), «онлайн-подання 

звітності» (передача і правки звітності в мережі Інтернет) і т.п. 

Як показали проведені дослідження система бухгалтерської звітності 

вважається сигнальним інструментом, який відображає взаємозв’язок між 

обліковою системою та існуючими запитами користувачів облікової 

інформації. Розвиток бухгалтерської звітності є перманентним явищем, яке 

характеризується постійною появою нових тенденцій. 
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