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Проаналізована практика використання МСФЗ в Україні. Запропоновано використову-

вати МСФЗ для малих та середніх підприємств при здійсненні експортних поставок в країни 
ЄС. Обґрунтована доцільність використання міжнародного обліку для малих та середніх під-
приємств при залученні закордонного інвестування  
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Постановка проблеми. Процеси ре-

формування бухгалтерського обліку, що 
проходили в Україні впродовж останніх де-
сяти років: зміна економічної системи та єв-
роінтеграція, сприяють виходу українських 
компаній на міжнародний валютний ринок, 
зокрема через подолання перешкод, обумов-
лених недоступністю для іноземних партне-
рів інформації, що розкривається у фінансо-
вій звітності компаній. Даний недолік мож-
на вирішити за допомогою впровадження 
Міжнародних стандартів фінансової звітнос-
ті (далі – МСФЗ), що забезпечують ясність, 
доступність бухгалтерської інформації для 
суб'єктів міжнародного валютного ринку. 

Ця проблема актуальна для всіх країн 
світу, оскільки бухгалтерський облік є необ-
хідним засобом ведення міжнародного біз-
несу і формування сучасної економічної по-
літики. Впровадження МСФЗ дозволить 
усунути економічні і торговельні бар'єри, 
активізувати приплив іноземних інвестицій, 
вийти на світові ринки капіталу, сформувати 
конкурентоспроможне ринкове середовище. 

Наразі, в українській обліковій прак-
тиці відбуваються якісні зміни, які істотно 
впливають на умови та ефективність веден-
ня обліку. Основними напрямками вдоско-
налення системи бухгалтерського обліку та 
звітності в Україні слід визнати зближення 
національних положень бухгалтерського 
обліку з міжнародними стандартами В умо-
вах характерної для останніх років фінансо-
вої нестабільності та підвищення вимог до 
якості фінансової звітності з метою залу-
чення додаткових інвестицій саме інстру-
менти облікової політики здатні підвищити 

достовірність та інформативність звітних 
даних у інтересах різних груп користувачів, 
включаючи іноземних інвесторів. Серед 
груп користувачів, що використовують або 
аналізують звітність українських суб'єктів 
господарювання з точки зору інвестиційної 
привабливості та фінансової стабільності, 
пріоритетною є звітність, складена відпо-
відно до МСФЗ. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми адаптації фінансової звіт-
ності до вимог міжнародних стандартів, а 
також особливості впровадження МСФЗ до-
сліджували такі провідні вчені-економісти 
як Остап’юк Н. А., Мажена Ремлєн [1], Чир-
ко Д. М. [2], Ямборко Г. А. [3],  Скрипник 
М. І., Амбарчян В. С. [4]  та інші. 

Незважаючи на велику кількість до-
сліджень та обґрунтованих пропозиції, ви-
сунутих як українськими вченими так і іно-
земними фахівцями-практиками щодо вико-
ристання МСФЗ при веденні обліку на під-
приємствах, останні не передбачають їх ви-
користання малими підприємствами. В дер-
жаві практично відсутня ефективна страте-
гія просування малого українського бізнесу 
на ринки ЄС. Про це свідчить і той факт, що 
більшість українських суб’єктів господарю-
вання, представлених на міжнародному рин-
ку, є суб’єктами великого або середнього 
бізнесу. Поодинокі  випадки є виключення-
ми з цих закономірностей. 

 Формулювання мети статті. Метою 
даної статті узагальнення та аналіз обліко-
вих змін в рамках поступового переходу на 
МСФЗ та обґрунтування доцільності вико-
ристання міжнародного обліку для малих та 
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середніх підприємств при залученні інозем-
них інвестицій та здійсненні експортних 
операцій. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Розвиток міжнародних економічних 
відносин висуває нові вимоги до доскона-
лості облікової інформації як підґрунтя для 
прийняття якісних управлінських рішень. 
Наразі, коли Україна взяла курс на євроінте-
грацію, в умовах якої переплітаються еко-
номіки різних країн світу, особливо важли-
вим стає порозуміння в інформаційно-
економічній сфері. У 2017 році відповідно 
до даних Української Торгово-промислової 
палати наш експорт в країни ЄС складає 
40% від всього експорту українських товарів 
та послуг на міжнародному ринку (рис.1). 

Рис.1. Склад експорту України на між-
народний ринок у 2017 році [5] 

При цьому, в результаті проведеного 
дослідження встановлено, що за останні два 
роки спостерігається різке зростання екс-
порту на ринок ЄС продукції аграрного сек-
тору та харчової промисловості (рис.2).  

Рис. 2. Галузевий склад українського 
експорту в країни ЄС [5] 

При цьому експортерами виступають, 
в основному, представники крупного бізне-

су. Щодо середнього українського бізнесу, 
то на його частку в 2017 році припадає лише 
12 відсотків загального обсягу. Це обумов-
лено, насамперед,  відсутністю необхідного 
інвестування, як з боку національних, так і 
іноземних фінансових установ. Останні ж 
вимагають від підприємств, незалежно від 
розміру,  надання фінансової інформації, що 
відповідає МСФЗ. 

В рамках інтеграційних процесів, зад-
ля забезпечення стійких відносин між краї-
нами, все більше уваги світовою спільнотою 
приділяється запровадженню МСФЗ. З ме-
тою усунення торгівельних бар'єрів, та залу-
чення іноземних капіталів Україна також 
розпочала реформи національної системи 
бухгалтерського обліку та звітності. Аналіз 
зміни відповідного законодавства (табл.1) 
дає змогу стверджувати, що цей процес  
стартував досить давно. 

Черговим кроком до імплементації єв-
ропейського законодавства стало прийняття 
численних змін до досить стабільного Зако-
ну України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» [7]. Переду-
мовою прийняття змін стало те, що Євро-
пейський Парламент та Рада ЄС ухвалили 
Директиву ЄС [8].. Цей документ містить 
нові умови складання, подання та оприлюд-
нення фінансової звітності, а також порядок 
визнання та оцінки певних видів активів та 
зобов’язань, доходів і витрат. Основними 
нововведеннями, які вступають в силу з 
01.01.2018 року відповідно до нової версії 
Закону є: 

– передбачається подання «Звіту про
платежі на користь держави». Це документ, 
що містить деталізовану інформацію про 
податки, збори й інші платежі підприємств, 
належні до сплати на користь держави від-
повідно до закону, який подається підпри-
ємствами, що провадять діяльність із видо-
бутку корисних копалин загальнодержавно-
го значення або заготівлю деревини і при 
цьому становлять суспільний інтерес; 

– подання «Звіту про управління». Це
документ, що містить фінансову та не фі-
нансову інформацію, яка характеризує стан і 
перспективи розвитку підприємства та роз-
криває основні ризики й невизначеності йо-
го діяльності; 
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Таблиця 1. 
Хронологія процесу імплементації МСФЗ в Україні  

 
Дата прий-

няття 
Нормативно – законодавчий документ Коротка характеристика 

23.05.1992 Указ Президента України «Про перехід Ук-
раїни до загальноприйнятної в міжнародній 
практиці системи обліку і статистики» 

Встановлено етапи переходу України до за-
гальноприйнятної в міжнародній практиці  
системи обліку і статистики 

04.05.1993  Постанова КМУ «Про затвердження Концеп-
ції побудови національної системи статисти-
ки України і державної програми переходу 
до міжнародної системи обліку і статистики» 

Передбачено розробку вітчизняних стандартів 
бухгалтерського обліку і аудиту на основі 
міжнародних стандартів  

28.10.1998  Постанова КМУ «Про затвердження програ-
ми реформування системи бухгалтерського 
обліку із застосуванням міжнародних стан-
дартів»  

Передбачено забезпечення відповідності наці-
ональної системи бухгалтерського обліку за-
гальновизнаним підходам, взаємодії систем 
бухгалтерського обліку та оподаткування  

16.07.1999  Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні»  

Визначає правові засади регулювання, органі-
зації, ведення бухгалтерського обліку та скла-
дання фінансової звітності . З 01.01.2018 ви-
значені розмір та характеристики підприєм-
ства для застосування МСФЗ 

16.01 2007  Постанова КМУ «Про затвердження Страте-
гії модернізації системи бухгалтерського 
обліку в державному секторі на 2007–2015 
роки»  

Затвердити Стратегію модернізації системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі 
на 2007–2015 роки з урахуванням вимог між-
народних стандартів.  

24. 10. 2007  Розпорядження КМУ N 911-р «Про схвален-
ня Стратегії застосування міжнародних   
стандартів фінансової звітності в Україні»  

Метою є удосконалення фінансової звітності в 
Україні з урахуванням вимог міжнародних 
стандартів та законодавства Європейського 
Союзу.  

20.03.2012  Меморандум про співробітництво та коор-
динацію дій щодо застосування в Україні 
міжнародних стандартів фінансової звітності  

Координувати діяльність у сфері застосування 
МСФЗ в Україні для формування єдиних під-
ходів до застосування МСФЗ, їх перекладу, 
інформаційного супроводження, розв’язання 
проблемних питань та налагодження ефектив-
них взаємовідносин у цій сфер  

Джерело: [3–6, 9] 
 
– з’явиться поняття «підприємства, що 

становлять суспільний інтерес», до яких на-
лежатимуть підприємства - емітенти цінних 
паперів, цінні папери яких допущені до бір-
жових торгів, банки, страховики, недержав-
ні пенсійні фонди, інші фінансові установи 
(крім інших фінансових установ та недер-
жавних пенсійних фондів, що належать до 
мікропідприємств і малих підприємств) та 
підприємства, які відповідно до Закону про 
бухоблік належать до великих підприємств. 

– з’явиться поняття «таксономія фі-
нансової звітності» – склад статей і показ-
ників фінансової звітності та її елементів, 
які підлягають розкриттю. Таксономія фі-
нансової звітності затверджується централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізує державну полі-
тику у сфері бухгалтерського обліку.  Фі-
нансова звітність та консолідована фінансо-

ва звітність за міжнародними стандартами 
складаються на підставі таксономії фінансо-
вої звітності за міжнародними стандартами; 

– вводяться критерії для поділу під-
приємств на мікропідприємства, малі, се-
редні чи великі; 

– на вимогу користувачів фінансова 
звітність може бути додатково перерахована 
в іноземну валюту; 

– у разі якщо бухгалтерський облік 
підприємства ведеться підприємством, що 
провадить діяльність у сфері бухгалтер-
ського обліку та/або аудиторської діяльнос-
ті, фінансову звітність підписують керівник 
підприємства або вповноважена особа, а та-
кож керівник підприємства, що провадить 
діяльність у сфері бухгалтерського обліку 
та/або аудиторської діяльності, або вповно-
важена ним особа. 

 – з переліку принципів, що містяться в 
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ст. 4 Закону про бухгалтерський облік,   
зникли принципи обачності, історичної  
(фактичної) собівартості та періодичності. 
Натомість з’явився принцип єдиного грошо-
вого вимірника, за яким вимірювання та уза-
гальнення всіх господарських операцій під-
приємства у його фінансовій звітності здій-

снюється в єдиній грошовій одиниці. 
Щодо нових критеріїв поділу підпри-

ємств, слід зауважити, що з 01.01.2018 бу-
дуть існувати деякі протиріччя Закону про 
бух облік з Господарським кодексом Украї-
ни (далі – ГКУ) (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Класифікація підприємств залежно від показників діяльності з 01.01.2018 
 

Категорія підприємства 
за розміром 

Закон про бухоблік ГКУ 

балансова 
вартість акти-
вів, тис.євро 

чистий дохід від 
реалізації про-
дукції (товарів, 
робіт, послуг), 

тис. євро 

середня 
кількість 
працівни-
ків, осіб 

річний дохід 
від будь-якої 
діяльності, 
тис. євро 

середня кіль-
кість працівни-
ків за звітний 
період (кален-

дарний рік), осіб 
Мікропідприємства до 350 до 700 до 10 до 2000 до 10 
Малі підприємства до 4000 до 8000 до 50 до 10000 до 50 
Середні підприємства до 20000 до 40000 до 250 не визначені не визначені 
Великі підприємства понад 20000 понад 40000 понад 250 понад 50000 понад 250 
Джерело [5, 6] 
 

В липні 2009 року Рада з МСФЗ опри-
люднила МСФЗ для малих та середніх під-
приємств (надалі – МСФЗ для МСП), який 
повинен був істотно знизити навантаження 
на малий і середній бізнес по складанню  
звітності за міжнародними стандартам.  
Стандарти вступили в силу з моменту опуб-
лікування і діють як самостійний документ 
поряд з повною версією МСФЗ [10]. За 
структурою МСФЗ для МСП складаються з 
передмови, 35 розділів та глосарію. Сьогод-
ні вже існує нова версія МСФЗ для МСП ре-
дакції 2015 року [11], яка вступила в повну 
силу з 01 січня 2017 року. Проте для україн-
ських підприємств ще не має перекладу. 
Крім того, дія на тлумачення МСФЗ на укра-
їнські підприємства розповсюджується після 
їх розміщення на сайті Міністерства фінан-
сів. 

В цілому МСФЗ для МСП є спроще-
ним варіантом МСФЗ, проте не які загаль-
новідомі терміни зазнали зміни. 

Згідно МСФЗ для МСП підприємства-
ми малого і середнього бізнесу визнаються 
підприємства, що не зобов'язані представля-
ти свою фінансову звітність широкому колу 
користувачів, випускають свою фінансову 
звітність для зовнішніх користувачів, а саме 
- власників, які не беруть участі в управлінні 
бізнесом, а також для потенційних кредито-
рів та кредитно рейтингових агентств. При 
цьому метою фінансової звітності підпри-

ємств малого або середнього бізнесу є на-
дання фінансової інформації, корисної для 
широкого кола користувачів, які при 
прийнятті економічних рішень не мають 
можливості вимагати подання звітності, 
складеної з урахуванням їх інформаційних 
запитів. 

Передбачається, що застосування 
МСФЗ для МСП з додатковим розкриттям 
інформації в разі потреби веде до складан-
ня фінансової звітності, яка забезпечує  
достовірну уяву про фінансове становище 
суб’єкта господарювання.  

При цьому в МСФЗ для МСП не 
ввійшли деякі питання повної версії 
МСФЗ: 

– звітність, скоригована відповідно 
до загального рівня цін в умовах гіперін-
фляції; платежі на основі акцій (деталі об-
числень дані в МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на 
основі акцій»); 

– визначення справедливої вартості 
сільськогосподарських активів; 

– видобувні види економічної діяль-
ності (МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка 
запасів корисних копалин»); 

– проміжна фінансова звітність;   
бухгалтерський облік фінансової оренди у 
лізингодавців, які швидше за все будуть 
фінансовими установами і тому взагалі не 
зможуть використовувати МСФЗ для 
МСП; 
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– відшкодовується величина гудвілу.  
Малі та середні підприємства повинні 

перевіряти гудвіл на знецінення набагато 
рідше, ніж це передбачено МСФЗ (IAS) 38 
«Нематеріальні активи». Якщо ж така пере-
вірка необхідна, вони повинні використову-
вати методи розрахунку, що містяться в 
МСФЗ (IAS) 38.  

Крім того, МСФЗ для МСП скасовує 
оцінку основних засобів та нематеріальних 
активів по переоціненої вартості, оцінку ін-
вестиційної нерухомості за собівартістю, а 
також деяке послаблення в обліку урядових 
субсидії. Таким чином, МСФЗ для МСП є 
документ, в якому складні теми забезпечені 
прикладами і додатковими посібниками що-
до їх застосування. Мова подання матеріалу 
спрощена. В цілому стандарт більш зрозумі-
лий в практичному застосуванні, зручний 
для користування. 

При цьому також мається на увазі, що 
МСФЗ для МСП буде переглядатися приб-
лизно один раз в 2 роки, але для цього буде 
потрібно альтернативний варіант механізму 
прямих посилань, що діє сьогодні. Так, було 
б доцільно включити безпосередньо в стан-
дарт відповідні положення і керівництва. 
Інакше при зміні того чи іншого стандарту 
буде змінюватися і МСФЗ для МСП Ново-
введенням в спрощеному стандарті є вве-
дення поняття і принципів складання комбі-
нованої звітності, яка представляє собою 
зведену фінансову звітність двох або більше 
підприємств, контрольованих одним інвес-
тором. Для МСП типова ситуація, коли    
кілька підприємств належать одному при-
ватному інвестору. Комбінована фінансова 
звітність, складена за таким підприємствам, 
корисна як для власника, так і для інших ко-
ристувачів. 

Незважаючи на наявні відмінності і 
нововведення, стандарт для МСП спираєть-
ся більшою мірою на загальнотеоретичні 
принципи, ніж на конкретні правила скла-
дання звітності. Це призводить до появи  
численних професійних тлумачень, що на-
вряд чи є свідченням явного спрощення  
стандарту для МСП. Крім того, деякі зміни в 
цьому стандарті в порівнянні з повною вер-
сією МСФЗ можуть істотно спотворити суть 
деяких видів діяльності (наприклад, в сфері 
інновацій та девелопменту нерухомості в 

зв'язку з неможливістю капіталізації ви-
трат на позики). 

В Україні повну версію МСФЗ засто-
совують, в основному. банки, великі про-
мислові підприємства. Дочірні структури 
зарубіжних компаній мають право засто-
совувати спрощений стандарт, однак це не 
завжди доцільно. Якщо материнська ком-
панія складає консолідовану звітність від-
повідно за повною версією МСФЗ, то для 
консолідації будуть потрібні додаткові ко-
ригування показників звітності дочірньої 
структури, яка керувалася спрощеним  
стандартом. 

Висновки. Впровадження МСФЗ для 
МСП надасть можливість усунути еконо-
мічні й торговельні бар’єри для середнього 
та малого вітчизняного бізнесу, активізу-
вати надходження додаткового іноземного 
фінансування, сформувати внутрішнє кон-
курентоспроможне ринкове середовище. 

Стандарт для МСП може використо-
вуватися невеликими вітчизняними під-
приємствами з метою отримання кредитів 
в зарубіжних банках, а також в якості ос-
нови для побудови системи управлінського 
обліку за умови, що витрати на складання 
звітності не перевищать вигоди для бізнесу 
від її використання.. 

Для підвищення привабливості цього 
стандарту для українських підприємств є 
важливим його подальше спрощення та 
розробка механізму його використання на 
законодавчому рівні. 
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ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО УЧЕТА В 

СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПРИ ВХОЖДЕНИИ В ЕС 
Ю. А. Волотковская, к. э. н., доцент, И. А. Яремчук, ст. преподаватель,  

ГВУЗ «Национальный горный университет» 
 

В статье рассматривается  практика использования МСФО в Украине. Предложено ис-
пользовать МСФО для малых и средних предприятий при осуществлении экспортных поста-
вок в страны ЕС. Обоснована целесообразность использования международного учета для 
малых и средних предприятий при привлечении зарубежного инвестирования 

Ключевые слова: МСФО, экспорт, инвестиции, малый и средний бизнес. 
 

ON THE PRACTICES OF USING INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 
BY SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS WHEN JOINING THE EU  

Yu. A. Volotkovska, Ph. D (Econ.), Ass. Prof, І. A. Yaremchuk, Senior Lecturer,  
SHEI «National Mining University» 

 
The practice of using IFRS in Ukraine are dealt with. It is proposed to use IFRS for small and 

medium-sized enterprises when exporting to the EU countries. The expediency of using Interna-
tional Financial Reporting Standard for small and medium-sized enterprises in attracting foreign 
investment is grounded. 
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