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ІСТОРИЧНІ РЕАЛІЇ ТА НАСЛІДКИ
ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ
СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Abstract. In the article the basic problems of transformation of the national accounting system
to International Financial Reporting Standards are researched. It was analyzed a usage of IFRS
in the global perspective in order to develop the most optimal model for Ukrainian companies.
It were viewed the aspects of the problems, which slow down the process of adaptation of IFRS
in economic and organization of the committees responsible for the seeking ways of their solution.
It was characterized need for a legal framework for accounting topics and the lack of development
of unified methodological principles in small businesses.
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Складні процеси реформування системи бухгалтерського обліку, які зумовлені всесторонньою
зміною економічної системи та інтеграційним процесом України до Європейського Союзу, знаходячись
в активному процесі розвитку, вимагають запровадження єдиних світових стандартів бухгалтерського
обліку та фінансової звітності. Це стане основною запорукою усунення економічних та торговельних
бар’єрів, активізує надходження іноземних інвестицій, дасть можливість вийти на світові ринки
капіталу, сформувати належне конкурентоспроможне ринкове середовище.
Проте комплексні заходи щодо гармонізації обліку потребують, відповідно, комплексного
дослідження в обліковій сфері, оскільки ще не відпрацьовано, на достатньому рівні, єдину термінологію,
науково-методичні та практичні підходи до розв’язання низки облікових питань у контекстуальному
підході до гармонізації з міжнародними стандартами.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Для вирішення
комплексів проблемних питань пов’язаних з впровадженням МСФЗ в Україні – у середовищі науковців
створилися групи протиріч відповідно до їхнього ступеня важливості та першочерговості:
− адаптація законодавства України до норм законодавства Європейського Союзу;
− створення прозорої системи контролю за діяльністю суб’єктів господарювання України в
умовах євроінтеграції;
− вираження доволі критичного погляду на проблематику прийняття стратегії МСФЗ;
− співставлення вартості впровадження МСФЗ зі ступенем задоволення майбутніми економічними
вигодами;
− чіткість визначення рівня обов’язковості використання МСФЗ.
Проблемам адаптації національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності
України до міжнародних приділяли увагу такі відомі вітчизняні учені, як М.Т. Білуха, Л.І. Ірха,
М.В. Кужельний, М.Й. Малік, Є.В. Мних, В.М. Пархоменко та ін. Методичним питанням проблем
гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами
приділяють увагу Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.Д. Пархоменко, В.В. Сопко та інші. Такі погляди
свідчать про відсутність єдиної думки і у науковців, і у державних діячів на процедурні питання
адаптації національних облікових процедур до вимог МСФЗ.
Дослідженню проблеми практичного використання Міжнародних стандартів фінансової
звітності в Україні присвячено роботи відомих науковців – М.Т. Білухи, С.В.Свірко, Л.М. Кіндрацької,
В.Д. Пархоменка та інших.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) беруть свій початок з 1970-х років у зв’язку
з посиленням інтернаціоналізації ринків капіталу та потребою порівняння ключових показників різних
Ілюхіна, Н.П., Муренко, Т.О. Адаптація національної системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності
до міжнародних стандартів в сучасних умовах. <http://dspace.oneu.edu.ua>
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іноземних компаній, що працюють в різних юрисдикціях. Європейські країни, історично в процесі
створення та поетапного переходу до МСФЗ, утворили два великі класи систем фінансової звітності
(рис. 1). Сильніші економіки стали основою для розроблення нових стандартів, які б дозволяли
максимально прирівняти та спростити процес складання та представлення фінансової звітності.
Проте, ідентичним чином створити всі європейські системи подання звітності неможливо, як
наслідок реакція різних юрисдикцій призвела до того, що де-факто в кожній країні запроваджувалися
національні версії стандартів, навіть у випадку, коли оригінальні МСФЗ запроваджувалися
без змін.

Клас “А”
(Потужна складова власного
капіталу, комерційна
спрямованість)

Велика Британія
Данія
Ірландія
Кіпр
Мальта
Нідерланди

Клас “Б”
(Слабка складова власного
капіталу, державна спрямованість,
домінування податкової звітності)

Австрія
Бельгія
Греція
Іспанія
Італія
Німеччина
Люксембург

Франція
Швейцарія
Швеція
Португалія
Фінляндія

Створення інтеграційної системи
порівняння фінансової звітності

Рис. 1. Історичні класи формування систем фінансової звітності,
які стали основою створення МСФЗ
Перехід України на МСФЗ на 100% – малоймовірний у зв’язку з складною моделлю
формування внутрішньої національної економіки. Процес є досить складний, тому Рада з МСФЗ
розробила МСФЗ1 “Подання фінансової звітності”, який є обов’язковим для застосування всіма
компаніями, які вперше складають звітність згідно МСФЗ і містить чіткий алгоритм підготовки такої
звітності.
Основною перевагою застосування МСФЗ виступає зрозуміла та доступна звітність, оформлена
за міжнародними стандартами. Міжнародні стандарти фінансової звітності – це стандарти виключно
звітності, тобто заключного етапу бухгалтерської роботи. Вони не висувають ніяких спеціальних
вимог до обліку і компанія має право вибирати будь-який доступний спосіб отримання інформації з
міжнародної звітності.
Найбільш яскравим прикладом впровадження МСФЗ є досвід Великої Британії. Правильність
застосування МСФЗ підтверджується в ході незалежного аудиту фінансової звітності. Позитивний
висновок аудитора, враховуючи принцип незалежності, свідчить про те, що фінансова звітність
достовірно представляє фінансовий стан підприємства і складена відповідно до чинних МСФЗ.
Проте, успішний результат компанія, зазвичай, отримує тільки через 4-5 років після впровадження.
Перехід на міжнародні стандарти фінзвітності – який шлях обере Україна? <http://www.eurointegration.com.
ua/experts/2015/07/8/7035663>

Ліснічук, О.І., Каткова, Н.В. (2015) Наслідки переходу українських підприємств на міжнародні стандарти
фінансової. – Макаровські читання. <http://www.euro>

Дiдiловський, О.М. Проблеми та перспективи застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в
Україні. Міжнародний збірник наукових праць, Випуск 1(19). <pbo.ztu.edu.ua/article>
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І всі докладені зусилля сплановані завдяки єдиній цілі – отримання доступу до дешевших джерел
фінансування у вигляді кредитних ресурсів.
Причини, які виступають ключовими елементами впровадження МСФЗ поділяються на групи
(рис. 2).
Засіб мінімізації коштів
Розширення світової торгівлі

Зростання мультинаціональних
політичних організацій
МСФЗ
Зростання ролі ринків капіталу

Збільшення мультинаціональних
корпорацій
Зростання прямих іноземних
інвестицій

Рис. 2. Ключові елементи причин впровадження МСФЗ
Проблемні аспекти, які уповільнюють процес адаптації МСФЗ у економічних ракурсах країн та
перелік комітетів, відповідальних за шляхи їхнього вирішення наведено на рис. 3.
Ɏɭɧɞɚɰɿɹ
Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ
ɨɛɥɿɤɭ (Foundation IASC)

ɋɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ “ɏɬɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɦɟ
ɩɪɚɜɢɥɚ”
ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ
ɚɫɩɟɤɬɢ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɆɋɎɁ

Ɂɧɚɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ
ɦɿɠ ɆɋɎɁ ɬɚ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ

ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ
ɆɋɎɁ

ɝɪɚɜɰɿ

Ɋɚɞɚ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ
ɨɛɥɿɤɭ (IASB)

Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (IFRIC)
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɡɚ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ (IFRS AC)

Рис. 3. Проблемні
аспекти впровадження
МСФЗ
Ɋɢɫ. 3 ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɆɋɎɁ
За ступенем запровадження МСФЗ країни можна поділити за наступними групами:

Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɆɋɎɁ
ɤɪɚʀɧɢ
ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ
− прямий дозвіл
для лістингових
компаній
за допомогою
спеціальнихɡɚпроцедур
(країни

Європейського Союзу);
− конвергенція національних стандартів з МСФЗ для лістингових компаній (США, Японія);
− конверсія МСФЗ в національні стандарти (Нова Зеландія, Австралія, Гонконг, Сінгапур);
ɩɪɹɦɢɣ
ɞɨɡɜɿɥ
ɥɿɫɬɢɧɝɨɜɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɿɣ
ɡɚстандартів
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
− розробка
новихɞɥɹ
та вдосконалення
існуючих
національних
у напряміɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
їх відповідності
МСФЗ з урахуванням національних особливостей (Індія);

ɝɪɭɩɚɦɢ:


ɩɪɨɰɟɞɭɪ (ɤɪɚʀɧɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ);

Лісіна, В.Ю. Конвергенція з Міжнародними стандартами в Україні: реалії та перспективи. <Режим доступу:
 www.suu.com.ua>
ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿɹ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɆɋɎɁ ɞɥɹ ɥɿɫɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ


(ɋɒȺ, əɩɨɧɿɹ);
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 ɤɨɧɜɟɪɫɿɹ ɆɋɎɁ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ (ɇɨɜɚ Ɂɟɥɚɧɞɿɹ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ,
Ƚɨɧɤɨɧɝ, ɋɿɧɝɚɩɭɪ);

ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɆɋɎɁ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɆɋɎɁ ɜɢɫɬɭɩɚɽ
ɨɫɧɨɜɧɨɸ

ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ

ɭɫɭɧɟɧɧɹ

ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ

ɬɚ

ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ
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ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɽɸ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ

− пряме введення МСФЗ в якості національних стандартів, у тому числі для юридичних осіб та

ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ,
ɬɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɤɿɥɶɤɢ ɛɨɧɭɫɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚɞɚɞɭɬɶ
.
нелістингових
компаній
Найбільший
інтерес
для
України представляє
створення практичної
моделі
застосування
ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫɬɨɪɢ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɆɋɎɁ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɱɚɫɨɜɿ
ɪɟɚɥɿʀ. МСФЗ.
Оскільки, ефективне застосування МСФЗ виступає основною запорукою усунення економічних та
торговельних
бар’єрів, активізації
іноземних
інвестицій, ɦɨɞɟɥɿ
надає можливість
виходу на
ɇɚɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɲɢɦ
ɪɿɲɟɧɧɹɦнадходження
ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɽ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
світові ринки капіталу, то виникає питання скільки бонусних переваг нададуть іноземні інвестори за
ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ МСФЗ,
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ
ɤɪɚʀɧ ɡɚекономічні
ɫɬɭɩɟɧɟɦ часові
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɆɋɎɁ (ɪɢɫ. 3). рішенням для України
використання
враховуючи
реалії. Найоптимальнішим
є розроблення моделі на основі групування категорій країн за ступенем використання МСФЗ (рис. 4).
Ɇɨɞɟɥɶ ɞɥɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ
?

Ɇɨɞɟɥɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɆɋɎɁ

ɉɨɜɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɟ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ

Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ
ɞɥɹ ɥɿɫɬɢɧɝɨɜɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɿɣ

ɇɚɛɥɢɠɟɧɧɹ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɨ
ɆɋɎɁ
Ɂɚɦɿɳɟɧɧɹ ɆɋɎɁ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ

Ɋɢɫ. 3 ȼɢɛɿɪ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ
ɦɨɞɟɥɿ моделі
ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɇɋɎɁНСФЗ
ɬɚ ɆɋɎɁ
Рис. 4.
Вибір оптимальної
співставлення
та МСФЗ
Ɂɝɿɞɧɨз ɡтеперішнім
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɦзаконодавством
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɤɨɠɧɟ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɨɛɢɪɚɽ
Згідно
кожне
підприємство
самостійно
обирає
доцільність
застосування
стандартів
(крім випадків,
коли обов’язковість
застосуванняɤɨɥɢ
міжнародних
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶміжнародних
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
(ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ,
стандартів визначена законодавством).
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ).
Оскільки українські
підприємства
поступово
переходять
на МСФЗ,
а Міністерство фінансів
України регулярно вносить зміни в нормативно-правові акти, скасовує і видає нові, підприємствам
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ та
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ
ɧɚ ɆɋɎɁ, ɚ
важко адаптуватися
встигати заɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
змінами – непостійною
законодавчою
базою.
Також існуєɎɿɧɚɧɫɿɜ
розбіжність
в тому, щоɜɧɨɫɢɬɶ
форми фінансової
за П(С)БО в певних
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɡɦɿɧɢ ɜ звітності
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ
ɚɤɬɢ, аспектах
відрізняються від форм звітності за МСФЗ. Зокрема, міжнародні стандарти не регламентують порядок
ɫɤɚɫɨɜɭɽ
ɿ ɜɢɞɚɽ
ɧɨɜɿ, аɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦ
ɜɚɠɤɨ
ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ
ɬɚ ɜɫɬɢɝɚɬɢ
ɡɚ ɡɦɿɧɚɦɢ
–
статей
в бланках
звітності,
національні, в свою
чергу,
не дають можливості
відступати
від встановленого
формату фінансових звітів.
ɧɟɩɨɫɬɿɣɧɨɸ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɸ
ɛɚɡɨɸ.
Іншою проблемою
виступає
необхідність створення нормативно-правової бази з питань обліку
для малого
бізнесу,
а
також
відсутність
розробки
єдиних ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
методологічних
засад уɡɚ
ційɉ(ɋ)ȻɈ
сфері. ɜ
Ɍɚɤɨɠ ɿɫɧɭɽ ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɜ ɬɨɦɭ,
ɳɨ ɮɨɪɦɢ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
Серед інших проблемних аспектів виділяють: надання стислих термінів для підготовчого
етапу
впровадження
МСФЗ; нестачаɜɿɞ
кваліфікованих
спеціалістів
та Ɂɨɤɪɟɦɚ,
відсутністьɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ
досвіду стажування
ɩɟɜɧɢɯ
ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ
ɮɨɪɦ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ɡɚ ɆɋɎɁ.
працівників у Раді з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɬɚɬɟɣінтеграційний
ɜ ɛɥɚɧɤɚɯ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ,
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ,
ɜ
Висновки.
У дослідженні проаналізовано
стан країнɚ до
уніфікації стандартів
фінансової звітності та відповідно – досвід України. Запропоновано створити інтеграційну модель
національних стандартів до МСФЗ, притаманну тільки для України беручи до уваги світовий досвід.
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