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ПОГЛИБЛЕННЯ СТАТУСУ МСФЗ
В ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

МСБО, а далі і фінансової звітності на етапі їх впровадження в
облікову практику суб’єктів господарювання всіх країн постра-
дянського простору зумовили багато дискусій і навіть пряме за-
перечення. Позаяк, а сучасна практика реформування бухгалтер-
ського обліку в Україні підтвердила, що концептуальні базові
принципи МСФЗ обійти неможливо. Саме це визначило початок
нової ідеології обліку, що успішно впроваджена в облікову прак-
тику спочатку банківських установ України, а дещо пізніше уза-
гальнена національними положеннями (стандартами) бухгалтер-
ського обліку.

Нині проводиться колосальна робота по створенню дієвої сис-
теми відповідальності за якість звітності, підготовленої відповід-
но до МСФЗ, активізувались функції контролю та аудиту у цьому
напрямі. Водночас проблема доцільності підтримки обліку в двох
системах — національній і МСФЗ усе ще існує, відтак необхідно
вирішувати багато питань стосовно створення дієвої інформацій-
ної бази прийняття управлінських рішень на основі інформації,
продукованої системою бухгалтерського обліку.

Нині бухгалтерський облік є складною динамічною системою,
що в процесі функціонування формує власні напрями до само-
вдосконалення. Загалом ці напрями пов’язані з практичними пи-
таннями, що виникають у процесі ведення будь-якого бізнесу і
стосуються необхідності оновлення методик обліку конкретних
об’єктів, а також створення методик за новими об’єктами обліку.
Саме тому завдання бухгалтерського обліку нелогічно зводити до
простого опису фактів господарської діяльності через кореспон-
денцію рахунків. Якщо ж ці факти визнати елементами господар-
ського процесу, який змінює активи підприємства і джерела їх
отримання, то всі можливі напрями вдосконалення бухгалтерсь-
кого обліку мають стосунок до методики відображення фактів
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господарського життя в обліковій системі. Це дає підстави осно-
вне завдання бухгалтерського обліку окреслити так: доведення
доцільності здійснення фактів у господарському процесі, визна-
чення їх змісту і, що особливо важливо, впливу їх результатів на
ефективність діяльності.

Розглядаючи інформаційне забезпечення процесу розробки
рішень стосовно факту господарського життя, слід акцентувати,
що ведення регулярного, повного та якісного обліку забезпечує
функціонування системи менеджменту та виступає основою під-
вищення ефективності управління.

Отож з позиції потреб управління, облікова інформація має
розглядатися на предмет її відповідності запитам, передусім,
внутрішніх користувачів. У цьому сенсі важливо добитися взає-
мопов’язаності всіх видів економічної інформації, основу якої
має складати спільне інформаційне джерело. Закономірне питан-
ня у цьому зв’язку: «Що розуміти під спільним інформаційним
джерелом? Логічно таким джерелом визнати звітність: фінансо-
ву, управлінську, податкову. Водночас маємо підкреслити зна-
чення складання консолідованої фінансової звітності на фоні
розширення сфери безпосереднього застосування МСФЗ. Такий
підхід уже став реальністю для банківської системи України. По
суті нині важливо забезпечити перехід від державного контролю
за своєчасністю подання звітності до контролю якості цієї звітно-
сті. Це повинно стати досить серйозним проектом на рівні держав-
них контролюючих органів і, безумовно, регуляторів. Можливо
вести мову про формування дієвої системи регулювання бухгал-
терського обліку, яка має бути покладена в основу нового Закону
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні».

Не беруся піддавати критиці роботу Методологічної Ради бух-
галтерського обліку Міністерства фінансів України, рівно як і
стверджувати про її провідну роль в оновленні методології облі-
ку. На часі створення Ради з підготовки і прийняття вітчизняних
стандартів бухгалтерського обліку із залученням до її діяльності
своєрідних недержавних органів регулювання і, передусім, Феде-
рації професійних бухгалтерів України, Аудиторської Палати.
Вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку мають відповідати
МСФЗ. Це для України в контексті інтеграції до Європейського
Союзу набуває особливої актуальності.

Україна як держава, що має багаті традиції у сфері теорії і
практики, далека від того, щоб відмовитися від національних об-
лікових стандартів і перейти виключно на МСФЗ. Водночас важ-
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ливо їх сприймати, як своєрідну методологічну основу при опра-
цюванні методик обліку господарських операцій, їх визнанні,
оцінці і відображенні у системі обліку і звітності. Втім, перехід
на МСФЗ, зокрема це найвідчутніше у вітчизняній банківській
системі, призводить до необхідності зміни інструктивно-
нормативної бази, адекватно до зміни положень МСФЗ. Певна
річ, це породжує окремі незручності, пов’язані із налаштуванням
програмних продуктів і необхідністю перепідготовки облікових
працівників. На фоні цього суттєво зростає роль у професії бух-
галтера також знань у сфері права і фінансів. З урахуванням цьо-
го МСФЗ логічно трактувати не тільки як бухгалтерські, але і як
фінансові документи, що покладаються в основу підготовки фі-
нансової звітності.

Йдеться про використання елементів креативності в процесі
адаптації МСФЗ до практичних потреб суб’єктів господарюван-
ня. До змісту національних облікових стандартів логічно підхо-
дити як до своєрідної парадигми відпрацьованих теоретичних
положень з орієнтацією на практику. У цьому сенсі важливо ура-
ховувати думки і науковців, і практиків щодо удосконалення
усталених підходів до змісту положень, їх вдосконалення і вреш-
ті — формування нової парадигми. Не завжди висловлювані кри-
тичні позиції щодо змісту національних стандартів достатньою
мірою обгрунтовані. У цій важливій справі необхідно позбутися
критиканства. Було б цілком логічно всі пропозиції щодо зміни
чи вдосконалення національних облікових стандартів надсилати
до Ради з підготовки і прийняття вітчизняних стандартів з бухга-
лтерського обліку (про необхідність її створення йшлося вище).

Нині неможливо відкидати те, що бухгалтерський облік почи-
нає все більше зацікавлювати фінансистів і менеджерів. Можли-
во такий висновок здається дивним, але саме у цих сферах бухга-
лтерська інформація створює підгрунтя для прийняття рішень.
Зрозуміло, йдеться не про «чистий облік» як процес відображен-
ня фактів господарського життя, а про інформацію, продукова-
ною єдиною обліково-аналітичною системою господарюючого
суб’єкта, яка представляє собою комплекс варіантів можливих
управлінських рішень. Це посилює значення економічного аналі-
зу у такій системі як своєрідного інструмента який дозволяє на
широкому полі можливостей визначити місце в ньому фактам,
що стали реальністю або могли чи можуть стати нею у майбут-
ньому. Про що саме йдеться? Якщо про формування практичних
даних без відповідного теоретичного підгрунтя щодо їх узагаль-
нення — то це безрезультатно. Необхідно добути вигоду із фак-
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тичної інформації, але при цьому не викривлюючи її. Саме тому
як збір інформації, що прямою мірою стосується бухгалтерського
обліку, так і її інтерпретація та узагальнення, що відноситься до
сфери аналізу складають тверду основу обліково-аналітичного
забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.

У цьому зв’язку прихильники збереження «спадщини» бухга-
лтерського обліку мають сенс у тому, що змінювати слід обереж-
но, а модернізація виправдана тільки з урахуванням потреб. Чим
повніше це будуть ураховувати сучасні реформатори бухгалтер-
ського обліку, тим менше буде плутанини в облікових процеду-
рах і формуванні комплексного інформаційного обліково-аналі-
тичного забезпечення процесу управління суб’єктом господарю-
вання у ринкових умовах ведення діяльності.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: УТОЧНЕННЯ
ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ

Традиційно визнано, що звітність є одним із обов’язкових
елементів методу бухгалтерського обліку. В економічній літера-
турі широко подана класифікація звітності суб’єктів господарю-
вання, де її поділяють за різними ознаками. Проте серед її осно-
вних видів, як правило, виділяють фінансову, внутрішньогоспо-
дарську (управлінську), податкову та статистичну, визнаючи
тим самим логічне завершення певних видів облікових робіт і
доведення підсумкової інформації до відповідних груп користу-
вачів. Кожен із цих видів звітності має своє регуляторне середо-
вище, яким визначено мета, формати звітів, строки звітування
тощо.

Формування фінансової звітності підприємств є обов’язковою
вимогою Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні». Цей процес може здійснювати на основі норм
вітчизняного законодавства у сфері бухгалтерського обліку, або




