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ПАРАДИГМАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЗВІТНОСТІ  
В УКРАЇНІ 

 
АНОТАЦІЯ. Розглянуто питання парадигмального розвитку звітності в 
Україні. Метою дослідження є розкриття парадигмального розвитку 
звітності в Україні. Для досягнення поставленої мети в дослідженні за-
пропоновано вирішити такі завдання: проаналізувати існуючі парадигми 
бухгалтерської звітності; відобразити парадигмальні зміни бухгалтер-
ської звітності в Україні; виділити основні етапи становлення фінансо-
вої звітності в Україні. Методи аналізу, синтезу та історико-
еволюційний метод використані для структурування предметної обла-
сті дослідження на основі ідентифікації та формалізації питання пара-
дигмального розвитку звітності в Україні. Отримані результати зумов-
люють подальший напрямок досліджень. У результаті проведеного 
дослідження виділено основні етапи розвитку фінансової звітності в Ук-
раїні та окреслено перспективний напрямок її розвитку. Внесені пропо-
зиції будуть корисні для вчених, які займаються питанням парадигмаль-
ного розвитку звітності, державним органам, які займаються 
регулюванням звітності та побудовою концепції її подальшого розвитку, 
а також усім зацікавленим особам. Результат дослідження має теоре-
тичну і практичну цінність у частині виділення парадигмального розви-
тку звітності в Україні. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: парадигма, звітність, розвиток, етапи, становлення, 
МСФЗ 

 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-

ми чи практичними завданнями. Звітність є одним із елементів 
методу бухгалтерського обліку. Під впливом інституціональних 
змін робляться нові акценти на подальший вектор розвитку теорії 
бухгалтерського обліку, а зокрема і звітності. Виникають потреби 
забезпечення інформацією користувачів у нових і поглиблення 
існуючих розрізах про внутріщнє та зовнішнє середовище підп-
риємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання парадиг-
мального розвитку бухгалтерському обліку та звітності розгляда-
ли вчені-економісти в різних ракурсах, зокрема І. Алексеєва та І. 
Богатая розглядають сучасну парадигму управлінської звітності 

 К. В. Безверхий, 2015 
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[1]; М. Вахрушина висвітлює парадигму бухгалтерського обліку і 
звітності в умовах глобальної економіки [2]; С. Голов наводить 
парадигму глобального обліку [3]; В. Жук описує парадигму бух-
галтерського обліку економіки гармонійного (сталого) розвитку 
[4]; Г. Журавель і П. Хомин пропонують парадигму й контровер-
зи бухгалтерського обліку та звітності [5]; Є. Зуга вивчає паради-
гми бухгалтерського обліку [6]; О. Канцуров досліджує сучасну 
парадигму бухгалтерського обліку з урахуванням інституціона-
льної форми його прояву [7]; М. Корягін і Н. Яцишин розгляда-
ють парадигми бухгалтерської звітності [8; 9]; О. Кундря-
Висоцька та О. Скаско характеризують якісні характеристики су-
часної парадигми обліку [10]; Т. Кучеренко висвітлює сучасну 
парадигму балансу [11]; C. Легенчук аналізує можливість засто-
сування парадигмальної теорії в бухгалтерському обліку [12]; 
Н. Малюга запропонувала нову парадигму бухгалтерського облі-
ку — подвійну інформаційну динаміку [13]; Л. Нападовська вио-
кремлює нову парадигму вітчизняної системи обліку [14] О. Пет-
рук, М, Сидорова та І. Яремко аналізують парадигми 
бухгалтерського обліку [15—17]; А. Пилипенко та Д. Пилипенко 
розгляда-ють розвиток бухгалтерської парадигми в контексті су-
часних теорій менеджменту та процесів поширення інноваційних 
знань [18]; М. Пушкар розробив інтелектуальну парадигму бух-
галтерського обліку [19]; М. Рета висвітлює становлення і розви-
ток парадигми бухгалтерського обліку [20]; Т. Сльозко пропонує 
наукове означення парадигми сучасної теорії бухгалтерського 
обліку [21]; Л. Трофімова наводить парадигмальні зміни фінан-
сової звітності [22]; В. Труш, Т. Чебан і В. Яценко виокремлюють 
сучасну парадигму стратегічного обліку [23]; М. Шигун дослі-
джує парадигму інтернаціонального обліку [24]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Не зменшуючи вагомості 
наукових напрацювань провідних учених, зауважимо, що питан-
ня парадигмального розвитку звітності в Україні не знайшли до-
статнього опрацювання в їх дослідженнях. Це зумовлює поглиб-
лення та розширення дослідження в напрямі парадигмального 
розвитку звітності в Україні. 

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою нау-
кового дослідження є розкриття парадигмального розвитку звіт-
ності в Україні. Для досягнення поставленої мети в дослідженні 
пропонується вирішити наступні завдання: проаналізувати існу-
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ючі парадигми бухгалтерської звітності; відобразити парадигма-
льні зміни бухгалтерської звітності в Україні; виділити основні 
етапи становлення фінансової звітності в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. У «Великому 
тлумачному словнику сучасної української мови» (за ред. В. Бу-
сел), парадигма — сукупність філософських, загальнотеоретич-
них і метатеоретичних основ науки [25, c. 884]. Парадигма — су-
купність методологічних, світоглядних, наукових, управлінських 
та інших настанов, що сформувалися історично і прийняті у своїй 
спільності як зразок, норма, стандарт вирішення проблеми і міс-
тить символічні узагальнення, цінності [26, c. 258]. Історично пе-
рехід від однієї парадигми бухгалтерського обліку до іншої озна-
чає зміни в його методології. 

Ми погоджуємося з думкою провідного вченого-економіста 
Ф. Бутинця стосовно того, що термін «парадигма» в обліку слід 
застосовувати з великою обережністю [27, c. 6]. 

Сучасні дослідження в галузі побудови варіантів бухгалтерсь-
кої звітності як фінансової моделі господарюючих суб’єктів свід-
чать про поступове накопиченні фактів невідповідності даних, 
які можна отримати в рамках домінуючої подвійної парадигми, 
яка дійсно відповідає інформаційним потребам користувачів об-
лікових даних [6, c. 15]. Тобто, межі методу подвійного запису 
ускладнюють подання достовірних облікових даних користува-
чам, які у них зацікавлені. 

Нова парадигма має розширити інформативність обліку через 
запровадження галузевих спеціалізованих звітних форм [4, 
c. 173]. 

Провідний вітчизняний вчений-економіст М. Корягін наво-
дить концепцію 5-ти парадигм бухгалтерської звітності (табл. 1) 
[8, c. 42], яка робить основний акцент на подальший розвитку бу-
хгалтерського обліку, який має бути зорієнтований на забезпе-
чення надання поглибленої інформації про внутрішнє і зовнішнє 
середовище підприємства шляхом формування фінансової, нефі-
нансової та інтегрованої звітності. 

Російський учений-економіст Л. Трофімова зазначає, що спра-
ведлива вартість — одна з основних і відносно нових парадигм 
МСФЗ [22, c. 126]. 
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Таблиця 1 

Парадигми бухгалтерської звітності за М. Корягіним [8, c. 42] 

Види пара-
дигм 

Користу-
вачі звіт-
ності 

Предмет 
звітності 

Часові 
характе-
ристики 

Форма 
подачі ін-
формації 

Прагматичні передумови ви-
никнення нової парадигми зві-

тності 

Парадигма 1 Внутріш-
ні 

Внутріш-
нє сере-
довище 

Минуле Фінансо-
ва 

Необхідність надання інфор-
мації користувачам для прий-
няття управлінських рішень 
(ціноутворення, контроль вла-
сності, придбання активів, за-
лучення позикових коштів то-
що) 

П
ар
ад
иг
м
а 

2 

П
ід
па
ра
ди
гм
а 

2.
1 

Внутріш-
ні і зов-
нішні 

Внутріш-
нє сере-
довище 

Минуле і 
теперішнє

Фінансо-
ва 

Відокремлення власників від 
менеджменту підприємства 
зумовила виникнення потреби 
звітування менеджменту перед 
власниками, необхідність за-
безпечення порівнянності ре-
зультатів діяльності підпри-
ємств для залучення капіталу 
зі сторони (інвестиційного чи 
позикового) 

П
ід
па
ра
ди
гм
а 

2.
2 

Використання моделей управ-
ління діяльністю підприємств 
та інвестування на основі вра-
хування показника грошових 
потоків, що зумовило необхід-
ність розробки відповідної фо-
рми звітності звітності про їх 
рух 

Парадигма 3 
Внутріш-
ні і зов-
нішні 

Внутріш-
нє сере-
довище, 
зовнішнє 
середо-
вище 

Минуле і 
теперішнє

Фінансо-
ва (такти-
чна і 
стратегі-
чна) 

Глобалізація ринків та інфор-
матизація управлінських про-
цесів призвели до появи тур-
булентних явищ в економіці, 
виникнення гіперконкуренції, 
що зумовило необхідність ви-
користання в процесі прийнят-
тя рішень інформації про стан 
зовнішнього середовища підп-
риємства, що характеризує 
стратегічні пріоритети його 
подальшого розвитку 

Парадигма 4 
Внутріш-
ні і зов-
нішні 

Внутріш-
нє сере-
довище, 
зовнішнє 
середо-
вище 

Минуле, 
теперішнє 
і майбут-
нє 

Фінансо-
ва і нефі-
нансова 

Необхідність надання інфор-
мації про соціальні, екологічні, 
інноваційні та інші «нетради-
ційні» з позиції бухгалтер-
ського обліку аспекти діяльно-
сті підприємств, які мають 
важливе значення в розвитку 
суспільства у ХХІ столітті 

 



ISSN: 2310-9734 Finance, accounting and audit. 2015. Issue 2 (26) 

176 

Закінчення табл. 1 

Види пара-
дигм 

Користу-
вачі звіт-
ності 

Предмет 
звітності 

Часові 
характе-
ристики 

Форма 
подачі ін-
формації 

Прагматичні передумови ви-
никнення нової парадигми зві-

тності 

Парадигма 5 
(перспективи 
розвитку) 

Внутріш-
ні і зов-
нішні 
традицій-
ні, нові 
види зов-
нішніх 
користу-
вачів 

Поглиб-
лене вну-
трішнє 
середо-
вище і 
поглиб-
лене зов-
нішнє се-
редовище 

Минуле, 
теперішнє 
і майбут-
нє 

Фінансо-
ва і нефі-
нансова, 
інтегро-
вана 

Виникнення потреби в наданні 
ретроспективної, поточної та 
перспективної інформації в 
нових і поглиблених існуючих 
розрізах про внутрішнє і зов-
нішнє середовище підприємст-
ва (за доданою або ринковою 
вартістю, на основі аналізу 
економічних подій замість фа-
ктів господарського життя то-
що) 

 
До кінця ХIХ ст. панувала статична парадигма звітності, яка 

встановила правило щорічного обчислення вартості чистого май-
на за допомогою балансу суб’єкта господарювання. З початку ХХ 
ст. аналітичне забезпечення будувалося на динамічній парадигмі 
фінансової звітності. У середині минулого століття широко вико-
ристовується внутрішня управлінська звітність, важлива роль в 
якій відводилася витратам. Постійно мінливі вимоги з боку фі-
нансового менеджменту до інформації призвели до формування 
достовірної, прозорої і динамічною звітності [28, c. 22]. 

Розгляд парадигм бухгалтерського обліку дозволив помітити, 
що поняття «парадигма» ширше поняття «теорія» і передує їй. У 
нього включені соціально-психологічні та етичні правила і нор-
ми. Визначено, що вибір певної облікової парадигми обумовле-
ний не тільки логічними критеріями, як це прийнято в сфері су-
ворої наукової теорії, але також філософськими міркуваннями 
[29, c. 18—19]. 

Н. Яцишин пропонує власне бачення парадигми фінансової 
звітності в Україні (табл. 2). 

Парадигмальні зміни бухгалтерської звітності в Україні наве-
дено на рис. 1.  

Ми погоджуємося з думкою С. Легенчука, який вважає, що за-
стосування парадигмальної концепції в бухгалтерському обліку 
не завжди передбачає вирішення певних проблем, а продиктова-
но модою на використання терміну «парадигма бухгалтерського 
обліку» для підкреслення будь-яких змін в межах НСБО [31, 
c. 147]. 
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Таблиця 2 

Парадигма фінансової звітності в Україні [9, c. 8] 

Елементи Характерні риси парадигми 

Концептуальне 
визначення сут-
ності і мети фі-
нансової звітно-
сті 

Фінансова звітність підприємств надає повну, правдиву та неу-
переджену інформацію широкому колу як зовнішніх, так і внут-
рішніх користувачів щодо стану активів, зобов’язань, капіталу, 
доходів, витрат, результатів діяльності, сукупних прибутків і 
збитків, руху грошових коштів підприємства для прийняття рі-
шень. Фінансова звітність складається на основі даних фінансо-
вого синтетичного і аналітичного обліку з урахуванням наслід-
ків подій після дати балансу. Склад і порядок заповнення форм, 
періодичність і строки подання фінансової звітності регламенто-
вано чинним законодавством 

Принципи бух-
галтерського 
обліку 

Обліковим принципом є основне вихідне положення бухгалтер-
ського обліку, базова концепція, покладена в основу оцінки та 
визнання в обліку і розкриття у фінансовій звітності господарсь-
ких фактів, явищ та процесів господарюючого суб’єкта, його ак-
тивів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, фінансових резуль-
татів. Основою складання фінансової звітності є принцип 
нарахування і відповідності доходів і витрат, загальноприйняті 
фундаментальні судження автономності, безперервності діяль-
ності, історичної (фактичної) собівартості, повного висвітлення, 
послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, 
єдиного грошового вимірника та періодичності 

Якісні характе-
ристики корис-
ності інформа-
ції фінансової 
звітності 

Зрозумілість; доречність з урахуванням характеристик суттєвос-
ті і своєчасності; достовірність з урахуванням характеристик 
правдивості подання, нейтральності і обмеження своєчасності та 
раціональності; зіставність 

Користувачі ін.-
формації фінан-
сової звітності 

Існуючі і потенційні інвестори, працівники, позикодавці, поста-
чальники та інші торгові кредитори, замовники, уряд та урядові 
установи й громадськість, широке коло інших зацікавлених осіб  

Вид моделі об-
ліку Континентальна  

Відповідність 
МСФЗ 

Розроблені Національні положення (стандарти) бухгалтер-
ського обліку ґрунтуються на МСФЗ і мають не суперечити 
їм. Відсутні посилання на МСФЗ в національних стандартах. 
Відсутність вимоги щодо відповідності фінансової звітності 
МСФЗ у Законі України «Про бухгалтерський облік і фінан-
сову звітність» 
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Закінчення табл. 2 

Елементи Характерні риси парадигми 

Державне регу-
лювання 

Міністерство фінансів України регламентує питання методології 
складання фінансової звітності підприємств, Національний банк 
України регулює питання порядку складання і подання фінансо-
вої звітності банків, Державна казначейська служба України ке-
рує процесом складання і подання фінансової звітності бюджет-
них установ 

Склад форм Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових 
коштів, Звіт про власний капітал, Примітки 

- Активи, зобов’язання, власний капітал, доходи, витрати, прибу-
тки і збитки, рух грошових коштів 

Періодичність Річна і проміжна (квартальна) 

Валюта скла-
дання 

Складається у національній валюті (тис. грн.). Операції в інозе-
мній валюті визнаються у фінансовій звітності за офіційним ку-
рсом НБУ, що діяв на дату звітності — для монетарних статей, 
на дату операції — для немонетарних статей, визнаних за собі-
вартістю, а також для доходів і витрат, на дату визначення спра-
ведливої вартості — для статей, врахованих за справедливою 
вартістю 

Охоплення 

Фінансова звітність суб’єкта господарювання. 

Консолідована фінансова звітність групи підприємств, що скла-
дається материнською компанією з урахуванням результатів ді-
яльності дочірніх і асоційованих компаній 

Суб’єкти скла-
дання 

У повному обсязі фінансову звітність складають підприємства 
всіх видів економічної діяльності, за винятком бюджетних уста-
нов, представництв іноземних компаній та суб’єктів малого біз-
несу. Представництва іноземних компаній та суб’єкти малого бі-
знесу складають скорочені за показниками Баланс та Звіт про 
фінансові результати 

Вимоги щодо 
оприлюднення 

Фінансова звітність не становить комерційної таємниці. 
Обов’язковому оприлюдненню підлягає фінансова звітність і 
консолідована фінансова звітність публічних акціонерних това-
риств, підприємств-емітентів облігацій, довірчих товариств, ба-
нків, валютних та фондових бірж, інвестиційних фондів, інвес-
тиційних компаній, кредитних спілок, недержавних пенсійних 
фондів, страхових компаній та інших фінансових установ до 1 
червня наступного за звітним року 
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Генезис 
фінансової 
звітності 

Етап І. 
Зародження 

Розвиток 
фінансової 
звітності

Етап ІІ. 
Становлення 

Етап ІІІ. 
Стабілізація та 
«військовий» 
комунізм 

Етап ІV. Нова 
економічна 

політика (НЕП)

Етап V. До 
Другої світової 

війни та 
повоєнні роки

Етап VІ. 
Побудова 

розвиненого 
соціалізму

Кризис фінансової 

звітності 

Етап VII. Період 
«застою» 

Етап VIIІ. 
Період до 

«перебудови» та 

«перебудови» 

Заміщення старої 
облікової 
парадигми 
фінансової 
звітності

Етап IХ. 
Початок 

реформування 

Етапи 
впровадження 
МСФЗ/МСБО 

Етап Х. 
Уніфікація та 
стандартизація 

Етап ХІ. Світова 
конвергенція 
облікових 
систем 

Етап ХІІ. 
Перспективи 

провадження 
МСФЗ  

Рис. 1. Парадигмальні зміни бухгалтерської звітності в Україні  
[22, c. 41; 30, c. 40] 

Основні етапи становлення фінансової звітності в Україні на-
ведено в табл. 3. 

Таблиця 3 

Основні етапи становлення фінансової звітності в Україні 
(складено на основі досліджень Л. Трофімової [22, c. 334—335]) 

№ 
з/п Етапи Наймену-

вання 
Вчені в галузі бух-
галтерського обліку Нормативно-правові акти 

1 
1-й етап 
(ХVII — 
XIX ст.) 

Зародження 

Зарубіжний досвід, 
який переймали за 
часів Петра І  
(1672 — 1725), 
Чулков М.Д. (1743 
— 1793) 

Регламент управління адмірал-
тейством і верф’ю (1722), Банк-
рутський Статут (1800), Закон 
про порядок і ведення купцями 
торгових книг (1834) 
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Продовження табл. 3 

№ 
з/п Етапи Наймену-

вання 
Вчені в галузі бух-
галтерського обліку Нормативно-правові акти 

2 
2-й етап 
(1898 — 
1917 р.) 

Формування 
поняття фі-
нансової зві-
тності 

Засновник балан-
сової теорії Лун-
ський М.С. (1887 
— 1942), Вейцман 
Р.Я. (1870 — 
1936), Рудановсь-
кий О.П. (1863 — 
1934), Кіпарісов 
М.А. (1873 — 
1956), Блатов М. 
О. (1875 — 1942), 
Ніколаєв І.Р. (1877 
— 1942), Галаган 
О.М. (1879 — 
1938) тощо 

Статут про промисловий пода-
ток (1898) 

3 
3-й етап 
(1917 — 
1921 р.) 

Післярево-
люційний 
час і війсь-
ковий кому-
нізм 

Декрет Ради народних комісарів 
РРФСР від 27.07.1918 р. «Про 
торгові книги» 

4 
4-й етап 
(1921 — 
1931 р.) 

Фінансова 
звітність у 
період нової 
економічної 
політики 
(надалі — 
НЕП) 

Інструкція «Про обов`язкові фо-
рми публічної звітності та про 
обмін контокоррентними випис-
ками» від 01.12.1927 р. № 405 

5 
5-й етап 
(1931 — 
1945) 

До Другої 
світової вій-
ни та пово-
єнні роки 

Раднарком СРСР, постанова від 
29.07.1936 р. № 1372 «Положен-
ня про бухгалтерські звіти і ба-
ланси державних, кооператив-
них і громадських підприємств і 
організацій» 

6 
6-й етап 
(1945 — 
1964) 

Фінансова 
звітність у 
період по-
будови роз-
винутого 
соціалізму 

Німчинов П.П. 
(1906 — 1983 р.), 
Струмілін С.Г. 
(1877 — 1974), 
Помазков М.С. 
(1889 — 1968) 

Додаток до Постанови Ради Міні-
стрів СРСР «Положення про бух-
галтерські звіти і баланси держав-
них, корпоративних і громадських 
підприємств і організацій» від 
12.09.1951 р. № 3447 

7 
7-й етап 
(1964 — 
1985 р.) 

Період «за-
стою» 

Вейнцман Н.Р. 
(1894 — 1981 р.), 
Малишев І. В. 
(1908 — 1979 р.)  

Постанова Ради Міністрів СРСР 
від 29.06.1976 № 633 «Про за-
твердження Положення про бух-
галтерські звіти та баланси» 

8 
8-й етап 
(1985 –
1991 р.) 

Період до 
«перебудо-
ви» та «пе-
ребудови» 

Ковальов В.В. 
(1948 р.) 

Постанова Ради Міністрів СРСР 
від 08.10.1987 № 1123 «Про ви-
знання такими, що втратили си-
лу і внесення змін до рішень 
уряду СРСР з питань фінансів, 
кредиту і розрахунків в народ-
ному господарстві у зв’язку з 
Законом СРСР «Про державне 
підприємство (об’єднання)» та 
іншими рішеннями про перебу-
дову управління економікою» 
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Продовження табл. 3 

№ 
з/п Етапи Наймену-

вання 
Вчені в галузі бух-
галтерського обліку Нормативно-правові акти 

9 
9-й етап 
(1991 — 
1999 р.) 

Початок ре-
формування 

Гуцайлюк З.В. 
(1950 р.), Єфіменко 
В.І. (1942 р.) Кузь-
мінський А.М. 
(1935 — 1995 р.), 
Лінник В.Г. (1941 
— 2006 р.), Пархо-
менко В.М. (1950 
р.), Сопко В.В. 
(1928 р.), Чумачен-
ко М.Г. (1925 — 
2011 р.), Швець 
В.Г. (1947 р.) 

Указ Президента України від 23 
травня 1992 року № 303 «Про пе-
рехід України до загальноприйня-
тої у міжнародній практиці систе-
ми обліку та статистики, 
Постанова Кабінету міністрів Ук-
раїни «Про затвердження Поло-
ження про організацію бухгалтер-
ського обліку і звітності в 
Україні» від 03.04.1993 р. № 250, 
Постанова Кабінету міністрів Ук-
раїни «Про Концепцію побудови 
національної статистики України 
та Державну програму переходу 
на міжнародну систему обліку і 
статистики» № 326 від 04.05.1993 
р., Наказ Міністерства фінансів 
України «Про Інструкцію по інве-
нтаризації основних засобів, не-
матеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошо-
вих коштів і документів та розра-
хунків» № 69 від 11.08.1994 р., 
Наказ Міністерства фінансів Укра-
їни «Про затвердження Положення 
про Методологічну раду з бухгал-
терського обліку при Міністерстві 
фінансів України» № 230 від 
29.10.1997 р., Постанова Кабінету 
міністрів України «Про затвер-
дження Програми реформування 
системи бухгалтерського обліку із 
застосуванням міжнародних стан-
дартів» від 28.10.1998 р. № 1706 

10 
10-й етап 
(1999 — 
2011 р.) 

Уніфікація 
та стандар-
тизація 

Бондар М.І. 
(1971 р.),  
Бутинець Ф.Ф. 
(1938 р.),  
Голов С.Ф. (1955 р.), 
Жук В.М. (1962 р.), 
Канцуров О.О. 
(1974 р.), Костюче-
нко В.М. (1965 р.), 
Пушкар М.С. (1940 
р.), Хомин П.Я. 

Закон України «Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 р. № 996-
XIV, Положення (стандарти) бух-
галтерського обліку (Станом на 
31.03.2015 р. затверджено 34 
П(С)БО та 1 Положення бухгал-
терського обліку «Податкові різ-
ниці»), Інструкція про застосу-
вання Плану рахунків бухгалтер-
ського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських  
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Закінчення табл. 3 

№ 
з/п Етапи Наймену-

вання 
Вчені в галузі бух-
галтерського обліку Нормативно-правові акти 

   

Бондар М.І. 
(1971 р.),  
Бутинець Ф.Ф. 
(1938 р.),  
Голов С.Ф. (1955 р.), 
Жук В.М. (1962 р.), 
Канцуров О.О. 
(1974 р.), Костюче-
нко В.М. (1965 р.), 
Пушкар М.С. (1940 
р.), Хомин П.Я. 

операцій підприємств і органі-
зацій від 30 листопада 1999 р. № 
291, Постанова Кабінету Мініс-
трів України «Про затвердження 
Порядку подання фінансової 
звітності» від 28.02.2000 р. № 
419, Розпорядження Кабінету 
міністрів України «Про схва-
лення Стратегії застосування 
міжнародних стандартів фінан-
сової звітності в Україні» № 
911-р від 24.10.2007 р. 

11 

11-й етап 
(2011 р. 
по тепе-
рішній 
час) 

Світова кон-
вергенція 
облікових 
систем 

Офіційно оприлюднені МСФЗ 
(МСБО), що розміщені на веб-
сайті Міністерства фінансів Укра-
їни українською мовою, Мемора-
ндум про співробітництво та ко-
ординацію дій щодо застосування 
в Україні міжнародних стандартів 
фінансової звітності схвалено Ме-
тодологічною радою бухгалтер-
ського обліку при Міністерстві 
фінансів України від 24 квітня 
2012 року, Наказ Міністерства фі-
нансів України «Про створення 
Ради з міжнародних стандартів 
фінансової звітності при Мініс-
терстві фінансів України» № 20 
від 18.01.2013 р., Національне по-
ложення (стандарт) бухгалтер-
ського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності», Націона-
льне положення (стандарт) бухга-
лтерського обліку 2 «Консолідо-
вана фінансова звітність», Наказ 
Міністерства фінансів України 
«Про затвердження Положення 
про інвентаризацію активів та зо-
бов’язань» № 879 від 02.09.2014 р. 

12 
12-й етап 
(Перспек-
тивний) 

Перспективи 
проваджен-
ня МСФЗ 

 

Відмова від національних стан-
дартів бухгалтерського обліку та 
впровадження МСФЗ (МСБО) 
для всіх суб’єктів господарю-
вання, включаючи суб’єктів ма-
лого підприємництва 
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Виходячи з табл. 3 можна констатувати, що подальші паради-
гмальні зміни у фінансовій звітності будуть направлені на відмо-
ву від національних положень (стандартів) бухгалтерського облі-
ку та запровадження для складання фінансової звітності для всіх 
без виключення підприємств МСФЗ (МСБО). 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. Таким чином, наведені етапи парадигмальних змін 
бухгалтерської звітності в Україні, дають змогу визначити перс-
пективний вектор подальшого розвитку бухгалтерської звітності. 
Порушені в статті питання не є вичерпними й потребують допов-
нень, змін, уточнень та конкретизації. У подальших досліджен-
нях пропонується зосередити увагу на розробці форми податко-
вої декларації з податку на прибуток підприємства, яка б 
відповідала вимогам, що внесені до Податкового кодексу Украї-
ни з 01.01.2015 р. 
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Парадигмальное развитие отчетности в Украине 

 
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы парадигмального разви-
тия отчетности в Украине. Целью исследования является раскрытие 
парадигмального развития отчетности в Украине. Для достижения по-
ставленной цели в исследовании предлагается решить следующие за-
дачи: проанализировать существующие парадигмы бухгалтерской от-
четности; отобразить парадигмальные изменения бухгалтерской 
отчетности в Украине; выделить основные этапы становления фи-
нансовой отчетности в Украине. Методы анализа, синтеза и историко-
эволюционный метод использованы для структурирования предметной 
области исследования на основе идентификации и формализации воп-
роса парадигмального развития отчетности в Украине. Полученные 
результаты предопределяют дальнейшее направление исследований. В 
результате проведенного исследования выделены основные этапы раз-
вития финансовой отчетности в Украине и очерчено перспективное 
направление ее развития. Внесенные предложения будут полезны для 
ученых, занимающихся вопросом парадигмального развития отчетнос-
ти, государственным органам, которые занимаются регулированием 
отчетности и построением концепции дальнейшего ее развития, а 
также всем заинтересованным лицам. Результат исследования имеет 
теоретическую и практическую ценность в части выделения парадиг-
мального развития отчетности в Украине. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: парадигма, отчетность, развитие, этапы, стано-
вление, МСФО 
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Paradigm development of reporting in Ukraine 

 
ABSTRACT. The question of paradigm of reporting in Ukraine is studied in this 
article. The goal of the research is disclosure of paradigmatic statements in 
Ukraine. To achieve the aimed goal in the research it is proposed to solve the 
following tasks: to analyze the existing paradigm of financial statements; reflect 
the paradigm change in accounting in Ukraine; identify the main stages of 



ISSN: 2310-9734 Finance, accounting and audit. 2015. Issue 2 (26) 

190 

financial reporting in Ukraine. Methods of analysis, synthesis and historical-
evolutionary method are used to structure the substantive research-based on 
identification and formalization of paradigmatic issue of accountability in 
Ukraine. The results determine the future direction of research. The research 
highlights the main stages of the financial statements in Ukraine and outlines 
promising area of development. Proposals will be useful for scientists dealing 
with development paradigm reporting, public bodies dealing with reporting 
regulations and a concept of further development, as well as all stakeholders. 
The result of the research has theoretical and practical value regarding to the 
allocation paradigm of reporting in Ukraine. 
 
KEY WORDS: paradigm, reporting, development, stages of development, IFRS 
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ОНОВЛЕНІ ПОЗИЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ 

 
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто оновлені позиції бухгалтерського облі-
ку в бюджетних установах України, визначено ступінь виконання запла-
нових заходів та проведено оцінку відхилень від плану. Розглянуто базові 
вихідні позиції, що передували модернізації системи бухгалтерського об-
ліку в державному секторі в цілому та бюджетних установ зокрема, фа-
ктори, що спричинили останню, основні вектори Стратегії модернізації 
системи бухгалтерського обліку в державному секторі, серед яких цен-
тральними є удосконалення: методології та методики пооб’єктного об-
ліку суб’єктів державного сектору, методології та методики складання 
бухгалтерської звітності вказаних суб’єктів, порядку організації бухга-
лтерського обліку суб’єктів державного сектору. У наслідок опрацюван-
ня оновлених позицій бюджетного обліку вказано на певні відхилення, які 
пов’язані з розробкою уніфікованого програмного забезпечення з бухгал-
терського обліку суб’єктів державного сектора. Зроблено висновок, що 
тільки комплексне запровадження пакету новацій в сфері бюджетного 
обліку забезпечить формування ефективної системи управління держа-
вними фінансами України.  
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: бухгалтерський облік, бюджетні установи, стратегія 
модернізації, бюджетний облік, державний сектор, план рахунків, національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі 
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