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інформації про реальні факти господарського життя, 
при цьому тільки їх певна частина знаходить від-
творення в обліковій системі, що визначається не 
тільки нормативними вимогами (національними або 
міжнародними стандартами), загальноприйнятими 
обліковими принципами, вимогами до звітності, 
самими формами звітності, а й професійним суджен-
ням облікових працівників, їх загальними і приват-
ними фільтрами сприйняття економічної інформації, 
лобіюванням інтересів різних груп користувачів звіт-
ності тощо.

Висновки. Узагальнюючи вищенаведене, можна 
визначити організацію руху та обробки облікової 
інформації на підприємстві як елемент функцій 
управління підприємством, що полягає в планомір-
ній діяльності керівників підприємства у створенні, 
стабільному впорядкуванні та вдосконаленні систе-
матичності бухгалтерського обліку підприємницької 
діяльності з метою забезпечення облікової інформа-
ції зовнішніх та внутрішніх користувачів, на ґрунті 
якої будуть прийматися продуктивні управлінські 
рішення оперативного та стратегічного характеру.

Напрямами подальших розробок є узагальнення 
та створення системи підходів до організації руху та 
обробки облікової інформації, здатної задовольнити 
сучасні потреби усіх зацікавлених користувачів.
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Постановка проблеми. Сьогодні все частіше луна-
ють заклики про необхідність прийняття глобальних 
стандартів звітності, які б забезпечувати фінансову 
прозорість компаній та дозволяли уникнути повто-
рення кризових явищ на світовому ринку. В якості 
таких стандартів пропонуються Міжнародні стан-
дарти фінансової звітності (далі – МСФЗ), які отри-
мують усе більше розповсюдження у всьому світі та 
є обов’язковими для застосування державами – чле-
нами Європейського Союзу відповідно до Регламенту 
Європейського Парламенту і Ради ЄС. Динаміка роз-
повсюдження міжнародних стандартів дозволяє при-

пустити, що найближчим часом звітність, складена 
за МСФЗ, буде прийматися на головних біржах світу 
без будь-яких обмежень. Незважаючи на наявність 
окремих недоліків, загальне прийняття міжнарод-
них стандартів виступає реальною перспективою в 
розвитку світової економіки.

Ураховуючи світові тенденції, Україна розпочала 
процес реформування облікової системи, обумовле-
ний євроінтеграційними прагненнями країни. Так, 
загальнодержавною програмою адаптації законодав-
ства України до законодавства Європейського Союзу 
[1], прийнятою в 2004 р. як один з першочергових 
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заходів, було визначено адаптацію законодавства 
України в частині бухгалтерського обліку компа-
ній до законодавства ЄС. Заходи щодо гармонізації 
активізувалися із затвердженням у 2007 р. Страте-
гії застосування Міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності в Україні [2]. Поступове, хоча й далеко 
не повне, виконання завдань Стратегії, заверши-
лося законодавчим обов'язком застосування МСФЗ 
для низки вітчизняних суб'єктів господарювання 
починаючи з 01 січня 2012 р. Отже, можемо гово-
рити про впровадження МСФЗ у національну облі-
кову систему як подію, що вже відбулася. На разі 
зобов'язальна практика застосування МСФЗ у націо-
нальному економічному середовищі набуває подаль-
шого поширення, що вимагає відповідного аналізу 
перших результатів і наслідків упровадження МСФЗ 
як для конкретних суб'єктів господарювання, так і 
для економіки в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На разі 
питання впровадження міжнародних стандартів в 
облікову систему України знаходиться в зоні пиль-
ної уваги і науковців, і практиків. На думку дослід-
ників [3, с. 6; 4, с. 43; 5, с. 46], до найбільш важли-
вих передумов такого процесу належать поширення 
телекомунікаційних технологій і здійснення еконо-
мічних операцій через усесвітню електронну мережу, 
ведення підприємствами бізнесу на міжнародному 
рівні, потреба інтеграції України на світові фондові 
ринки. При цьому основним позитивним результа-
том застосування МСФЗ вітчизняними підприєм-
ствами фахівці [4, с. 44; 5, с. 47; 6, с. 176–177] ува-
жають підвищення прозорості і ступеня зіставності 
фінансових звітів, а отже, і зростання довіри до під-
приємств із боку іноземних компаній та ймовірність 
їх виходу на міжнародні ринки капіталів. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Численні публікації у фахових видан-
нях, як правило, присвячені розгляду історичних 
аспектів застосування МСФЗ у світі та обґрунту-
ванню необхідності впровадження МСФЗ в Україні. 
Проте дослідженню практики застосування МСФЗ у 
вітчизняній обліковій системі не приділено достат-
ньо уваги. Питання готовності вітчизняних суб'єктів 
господарювання до широкого впровадження МСФЗ 
слабо проаналізовані та практично не порушуються 
ні фахівцями, ні владними структурами.

Мета статті полягає в оцінці вихідних умов та 
наслідків упровадження МСФЗ для складання фінан-
сової звітності вітчизняними суб'єктами господарю-
вання, визначенні проблем концептуального харак-
теру застосування МСФЗ виходячи з особливостей 
функціонування національного економічного серед-
овища та практики ведення вітчизняного обліку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ступінь 
та повнота виконання Стратегії застосування МСФЗ 
в Україні, на жаль, не гарантували «безболісного» 
та економічно ощадливого переходу на застосування 
МСФЗ вітчизняними підприємствами. Оцінюючи в 
2012 р. стан та перспективи запровадження МСФЗ 
в Україні, фахівці МФУ сформулювали наступні 
ризики на шляху застосування МСФЗ [7]:

– незацікавленість менеджменту і власників;
– непрозорість бізнесу;
– недостатня пропозиція на ринку висококвалі-

фікованих бухгалтерів-практиків;
– слабкі конкурентні позиції вітчизняного сег-

менту аудиторських фірм;
– низький рівень базової професійної освіти.
По суті, у цьому переліку було сформульовано 

дві найважливіші перешкоди для успішного впрова-

дження МСФЗ: відсутність попиту на МСФЗ із боку 
вітчизняного бізнес-середовища і гострий дефіцит 
спеціалістів-практиків – бухгалтерів, які могли б на 
високому професійному рівні здійснювати облікові 
процедури за МСФЗ. Цей висновок підтверджується і 
даними експертного опитування, проведеного Радою 
незалежних бухгалтерів та аудиторів за підтримки 
SMIDA в 2012 р. У ході опитування була проаналізо-
вана думка 350 респондентів, для яких застосування 
МСФЗ є обов'язковим. Із числа опитаних респон-
дентів 10% отримували знання з МСФЗ самостійно, 
64% – професійно навчалися, 26% – нічого не зна-
ють про МСФЗ. Для 46% респондентів інформація з 
МСФЗ недоступна і незрозуміла. 75% опитаних ува-
жають застосування МСФЗ в Україні несвоєчасним 
кроком [8].

Незважаючи на такі відверто слабкі початкові 
позиції, кампанія з упровадження МСФЗ в облікову 
систему України все ж таки стартувала, а коло підпри-
ємницьких структур, для яких застосування МСФЗ є 
обов'язковим, поступово розширюється (табл. 1).

Таблиця 1
Перелік підприємницьких структур,  
зобов'язаних застосовувати МСФЗ

Дата 
переходу 
на МСФЗ

Суб'єкти господарювання

01.01.2011 р. банки 

01.01.2012 р. публічні акціонерні товариства, страхові 
компанії 

01.01.2013 р.

підприємства, що надають фінансові 
послуги, крім страхування і пенсійного 
забезпечення (група 64 КВЕД ДК009:2010) 
за виключенням діяльності з управління 
активами (група 64.3 КВЕД ДК009:2010)
підприємства, які надають послуги недер-
жавного пенсійного забезпечення (група 
65.3 КВЕД ДК009:2010) 

01.01.2014 р.

підприємства, що здійснюють допоміжну 
діяльність у сферах фінансових послуг и 
страхування (група 66 КВЕД ДК009:2010), 
а також діяльність з управління активами 
(група 64.3 КВЕД ДК009:2010) 

01.01.2015 р.
кредитні спілки, підприємства, що здій-
снюють діяльність з управління активами 
(група 64.3 КВЕД ДК009:2010)

Джерело: скомпоновано автором на підставі [9; 10]

Усі інші підприємства самостійно визначають 
доцільність застосування міжнародних стандартів 
для складання фінансової звітності. Якщо підприєм-
ство приймає рішення про використання МСФЗ, то 
за П(с)БО звітність уже не подається. Питання щодо 
добровільного переходу на застосування МСФЗ під-
приємства вирішують на власний розсуд. Проте вва-
жаємо, що перехід до МСФЗ-звітності для переваж-
ної більшості вітчизняних підприємств на сьогодні є 
завчасним кроком, оскільки існує низка перешкод 
об’єктивного та суб’єктивного характеру, що можуть 
значно ускладнити роботу бухгалтерам при викорис-
танні МСФЗ-формату.

Основні відмінності між положеннями МСФЗ та 
вітчизняною системою обліку пов'язані з історично 
зумовленою різницею в кінцевих цілях викорис-
тання фінансової інформації. Фінансова звітність, 
підготовлена за міжнародними стандартами, вико-
ристовується приватними інвесторами, а також 
іншими організаціями і фінансовими інститутами, у 
той час як фінансова звітність, яка раніше склада-
лася і складається відповідно до вітчизняної системи 
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обліку, використовувалася і продовжує використо-
вуватися органами державного управління і статис-
тики. Оскільки ці групи користувачів мають різні 
інтереси і різні потреби в інформації, розвиток прин-
ципів, що лежать в основі складання фінансової звіт-
ності, відбувається в різних напрямках. На сьогодні 
для більшості вітчизняних суб'єктів господарювання 
основними користувачами фінансових звітів залиша-
ються органи податкової служби і статистики. Запит 
на подібну інформацію з боку бізнес-середовища та 
громадськості практично відсутній, тому й не існує 
гострої потреби змінювати формат підготовки фінан-
сових звітів за вимогами міжнародних стандартів. 

Національні Положення (стандарти) бухгалтер-
ського обліку розроблено на основі існуючих МСФЗ, 
вони не копіюють останніх, але й не суперечать їм. 
Основна ідея створення НП(с)БО полягала в ура-
хуванні економічних, правових, податкових осо-
бливостей та традицій нашої країни. Відтак, під  
НП(с)БО розуміють нормативний документ, який 
визначає принципи та методи ведення бухгалтер-
ського обліку окремих його об’єктів і складання 
фінансової звітності [11]. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності вста-
новлюють вимоги до визнання, оцінки та розкриття 
фінансово-господарських операцій для складання 
фінансової звітності. Система міжнародних стандар-
тів містить декілька видів стандартів, а саме:

– міжнародні стандарти фінансової звітності 
(IFRS);

– міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
(IAS);

– два види тлумачень (інтерпретацій) міжнарод-
них стандартів (SIC та IFRIC), підготовлених Коміте-
том із тлумачення міжнародної фінансової звітності 
(КТМФЗ) чи раніше діючим Постійним комітетом із 
тлумачення (ПКТ) [12]. 

Причому в термін «МСФЗ» можуть укладати як, 
власне, міжнародні стандарти (тобто окремі тема-
тичні), так й усі міжнародні стандарти з інтерпре-
таціями.

Система МСФЗ – це «іноземне» явище, що наро-
джувалося в умовах закордонних економічних від-
носин із відповідними традиціями нормативно-зако-
нодавчого регулювання, де «дух права» превалює 
над «буквою закону». Природа МСФЗ ґрунтується 
на «англійському» менталітеті, стилістика викла-
дення, яка в них використовується, далеко не 
завжди зрозуміла для застосування у вітчизняному 
обліку. У вітчизняних традиціях – чітке викла-
дення сутності проблеми та її рішення, а в зару-
біжних – описовий підхід із «ліберальною» сти-
лістикою: «може використовуватися», а не «має 
використовуватися». Для вітчизняної практики 
обліку таке викладення є неприйнятним, оскільки 
створює неоднозначну множинність трактування 
щодо застосування певних норм. До того ж ця про-
блема посилюється й нечіткістю перекладу окремих 
положень. Тлумачення МСФЗ на національному 
рівні МФУ вважає не прийнятним, хоча й залишає 
за собою право висловлювати фахову думку. Ціл-
ком слушна пропозиція МФУ щодо обговорення і 
схвалення національного глосарія термінів МСФЗ 
[7] донині залишається не реалізованою.

Слід урахувати й таку обставину, що МСФЗ побу-
довані на використанні облікових принципів, а не 
правил. Саме з цієї причини їх запровадження галь-
мується і у США, де US-GAAP-стандарти також 
ґрунтуються на чітких правилах. Практичне засто-
сування міжнародних стандартів базується на профе-

сійному судженні. Бухгалтер при складанні МСФЗ-
звітності має вирішувати багато питань виходячи із 
власної професійної думки, обґрунтовуючи способи 
кваліфікації і розкриття достовірної інформації про 
фінансовий стан, фінансові результати суб'єкта гос-
подарювання та їх зміни. Особливістю МСФЗ є те, 
що в них часто пропонується два (чи декілька) під-
ходи до відображення одних і тих же операцій. При 
цьому один визначено як базовий, а інший є аль-
тернативним рішенням. Підприємство має право 
вибрати основний або альтернативний підхід, який 
визначається його обліковою політикою.

Такий підхід є незвичним не тільки для самого 
вітчизняного бухгалтера, а й для користувачів фінан-
сової звітності, оскільки завжди існує ймовірність 
похибки через суб’єктивність судження. Національні 
П(с)БО враховували ці аспекти, чітко регламентуючи 
застосування певних норм і детально описуючи поря-
док обліку господарських операцій та виключення з 
цих правил. До того ж виходячи з вітчизняних реалій 
та взаємозв’язку бухгалтерського обліку з податковим 
така «свобода» у прийнятті «нестандартних рішень» 
може призвести до конфліктних ситуацій із контро-
люючими податковими органами. Отже, навчені гір-
ким досвідом «бути обережними», бухгалтери будуть 
чекати на роз’яснення Мінфіну, які, як правило, не 
вирізняються своєчасністю та ясністю в застосуванні.

Хоча національні положення неодноразово зазна-
вали справедливої критики, у багатьох випадках 
вони зручніші у застосуванні. Так, обсяг МСФЗ, які 
на сьогодні налічують понад 3 500 сторінок, значно 
перевищує обсяг НП(с)БО. Бухгалтер для практич-
ного застосування МСФЗ має не просто з ними озна-
йомитися, а й докладно їх проаналізувати, вивчаючи 
додаткові матеріали, які роз’яснюють особливості 
використання МСФЗ. Така робота потребує значних 
витрат часу. До того ж при складанні МСФЗ-звітності 
підприємства повинні розкривати інформацію про те, 
як стандарти, що не діють, вплинуть на їх звітність 
у майбутньому. Ураховуючи ту обставину, що від-
критого доступу до таких стандартів немає, підпри-
ємство стикається з проблемою нормативного забез-
печення обліку за МСФЗ.

Законодавчі передумови для запровадження 
МСФЗ було створено шляхом внесення відповідних 
змін до Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» [11]. Згідно з цим 
Законом, під МСФЗ розуміються прийняті Радою 
з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
документи, якими визначено порядок складання 
фінансової звітності. При цьому МСФЗ застосову-
ються для складання фінансової звітності за умови, 
що вони не суперечать Закону про бухоблік та офі-
ційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінан-
сів України Як справедливо зазначають деякі нау-
ковці [13], таке трактування МСФЗ призводить до 
проблеми в їх практичному застосуванні.

По-перше, не дуже зрозуміло, хто має право фор-
мулювати думку щодо несумісності МСФЗ із нор-
мами Закону про бухоблік. За умов суворого дер-
жавного характеру регулювання вітчизняного обліку 
суб’єктам господарювання самостійно проводити 
такий аналіз украй небезпечно, отже, вони будуть 
змушені чекати на офіційні роз’яснення.

По-друге, незрозуміло, яку саме редакцію МСФЗ 
слід використовувати при складанні фінансової 
звітності. Згідно із законодавчими нормами, засто-
совувати можна тільки ту редакцію МСФЗ, яку 
оприлюднено на веб-сайті МФУ. Таку вимогу зако-
нодавців щодо уніфікованого офіційного варіанту 



134 Серія Економічні науки

Випуск 16. Частина 1. 2016

МСФЗ можна вітати, оскільки офіційна звітність не 
повинна містити двозначність термінологічних трак-
тувань, якими оперують фахівці через відмінності в 
перекладі МСФЗ. Проте проблема полягає в тому, що 
МСФЗ перебувають у стані трансформації, і за між-
народними правилами при складанні звітності необ-
хідно враховувати положення тих стандартів, які 
тільки готуються до опублікування і ще не набрали 
чинності. Отже, звітність, складена за МСФЗ, опри-
людненими на сайті МФУ, якщо вони не будуть акту-
альними на звітну дату, не вважатиметься звітністю, 
складеною за нормами міжнародних стандартів.

У результаті маємо формальний підхід до скла-
дання МСФЗ-звітності підприємствами:

– для подання до офіційних органів підприєм-
ства зобов’язані складати МСФЗ – звітність за нор-
мами редакції МСФЗ, розміщеної на сайті МФУ; 

– для подання власникам підприємства керу-
ються останньою редакцією МСФЗ при складанні 
управлінської звітності.

Слід зазначити, що МСФЗ практично не викорис-
товують формалізовану форму фінансової звітності, 
тобто в МСФЗ відсутні окремі стандарти щодо кож-
ної форми звітності, крім Звіту про рух грошових 
коштів. Тому досить дивно виглядає вимога подавати 
фінансову звітність, складену за правилами МСФЗ, у 
національному форматі за формами № 1 «Баланс», 
№ 2 «Звіт про фінансові результати», № 3 «Звіт про 
рух грошових коштів», № 4 «Звіт про власний капі-
тал», № 1-м, № 2-м «Фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва». Своєрідним «компромісом» між 
вітчизняними та міжнародними правилами ведення 
бухгалтерського обліку можна вважати прийняте 
рішення щодо необов’язкового використання субра-
хунків підприємствами при складанні ними звіт-
ності МСФЗ-формату. Такі підприємства субрахунки 
до синтетичних рахунків запроваджуватимуть само-
стійно виходячи з потреб управління, контролю, ана-
лізу та звітності. У міжнародній практиці не існує 
чітко регламентованого Плану рахунків – вони вста-
новлюються підприємствами на свій розсуд. Для 
вітчизняного обліку така практика є незвичною, 
тому прийняте рішення є спробою адаптувати націо-
нальні норми ведення обліку до міжнародних, хоча 
й формальною за своєю суттю. 

Цілком можливо, що трансформаційну напругу в 
майбутньому знизить крок Мінфіну щодо прийняття 
Положення бухгалтерського обліку господарських 
операцій, які не відображено у МСФЗ, оскільки 
МСБО 8 «Облікова політика, зміни в бухгалтерських 
оцінках та помилки» зазначає можливість викорис-
тання стандартів, що не входять до системи МСФЗ. 

Висновки. З огляду на викладене можемо конста-
тувати, що вітчизняні суб’єкти господарювання зна-
ходяться в стані перманентної готовності до застосу-
вання МСФЗ через відсутність повної та змістовної 
інформаційно-аналітичної бази з питань практичного 
застосування МСФЗ. Незважаючи на наявність вели-
кої подібності в облікових політиках, використовува-
них у міжнародних стандартах та у НП(с)БО, прак-
тичне застосування цих політик часто будується на 

різних основоположних принципах, теоріях і цілях. 
Розбіжності між вітчизняною системою бухгалтер-
ського обліку та МСФЗ призводять до значних роз-
біжностей між фінансовою звітністю, яка склада-
ється в Україні та у західних країнах. 

До основних переваг МСФЗ їх творці відносять 
простоту у вивченні й осмисленні таких стандартів. 
До кожної статті звітності даються чіткі пояснення 
і коментарі, наводиться опис облікової політики, 
яка використовувалася господарюючим суб'єктом, і 
перераховуються основні допущення, які мали місце 
під час складання цієї звітності, з метою її зрозу-
мілості користувачами. Проте використання їх у 
вітчизняній практиці на сьогодні є проблематичним 
насамперед через нечіткість регламентації в застосу-
ванні. Крім того, існує нагальна потреба ідентифіка-
ції низки понять щодо концептуальних основ МСФЗ, 
які до цього часу не існували в практиці ведення 
вітчизняного обліку.
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