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Бухгалтерська звітність, як кінцевий продукт бухгалтерського 
обліку, що надається користувачам для прийняття рішень, завжди 
перебувала і перебуватиме в майбутньому в центрі уваги науковців та 
практиків. На основі аналізу рівня її якості констатують про 
релевантність облікової інформації та здатність системи 
бухгалтерського обліку задовольняти запити зацікавлених 
користувачів в обліковій інформації. Важливими є як проблеми 
змістовного наповнення показників бухгалтерської звітності, так і 
форма представлення даного інформаційного продукту, від якої 
залежить рівень її сприйняття користувачами.

Відсутність комплексних наукових досліджень, які б піднімали 
найбільш важливі проблеми в сфері бухгалтерської звітності та 
виявляли основні тенденції її подальшого розвитку з урахуванням 
трансформації економічних умов функціонування підприємств, 
зміною підходів до управління підприємствами, широким 
застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних систем і 
технологій виступили причиною написання монографії та стали 
ціллю, досягнення якої ставилось під час проведеного даного 
дослідження.

Представлена монографія присвячена проблематиці розвитку 
бухгалтерської звітності як одного із основоположних елементів 
облікової системи, аналізу її наріжних проблем та узагальненню 
шляхів їх вирішення, з метою формування тенденцій подальшого 
удосконалення та розвитку бухгалтерської звітності на основі 
урахування національних особливостей організації обліку та чинної 
системи нормативного регулювання. Матеріал монографії логічно 
структурований у відповідності до важливості проблем розвитку 
бухгалтерської звітності та в залежності від значимості її окремих 
видів у діяльності сучасних підприємств.
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