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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Діяльність підприємств в Україні, як і у
всьому світі, пов'язана з одержанням фінан-
сових результатів. Усе більше вітчизняних
підприємств для залучення інвестицій стика-
ються з необхідністю представляти фінансові
результати своєї діяльності згідно з міжна-
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родними стандартами фінансової звітності
(МСФЗ). Адже застосування міжнародних
стандартів на підприємстві забезпечує про-
зорість фінансової звітності, показує прав-
дивість фінансового становища і результатів
діяльності компаній.

На теперішній час питання переходу украї-
нських компаній на Міжнародні стандарти
фінансової звітності набуло надзвичайної ак-
туальності. Вже сьогодні Міністерство фінансів
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поступово вносить зміни до національних стан-
дартів, наближаючи їх до міжнародних. Це обу-
мовлено визнанням МСФЗ як одного з голов-
них інструментів, що гарантує надання прозо-
рої й уніфікованої інформації про фінансовий
стан компанії для широкого кола учасників
ринку, у тому числі й закордонних.

Використання МСФЗ для подання звітності
є необхідною процедурою при виході на міжна-
родні ринки, дозволяючи таким чином розши-
рити коло потенційних інвесторів.

Впровадження МСФЗ дозволяє вдоскона-
лювати внутрішню систему управління підприє-
мством за рахунок використання єдиних мето-
дик обліку з метою управління господарською
діяльністю, а також підвищити конкуренто-
спроможність підприємства за рахунок забез-
печення надійною та прозорою інформацією
зацікавлених користувачів.

Звіт про фінансові результати є складо-
вою фінансової звітності та головним джере-
лом інформації про результати господарсь-
ко-фінансової діяльності підприємства за
звітний період. Ця форма звітності дає мож-
ливість оцінити успішність діяльності під-
приємства, а також визначити за рахунок
яких джерел здійснюється фінансування
підприємства.

Однак не дивлячись на те, що міжнародні
стандарти фінансової звітності служили осно-
вою для створення національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, на даний
час існують розбіжності між НП(С)БО та
МСФЗ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ

ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблемі розкриття теоретичних та прак-

тичних аспектів щодо формування фінансових
результатів та складання фінансової звітності
різних країн присвячено досить багато праць
вітчизняних вчених. Серед найбільш відомих
науковців можна виділити таких: О.М. Брадул
[1, с.  260—263], С.Б. Шипіна [1, с. 260—263],
Я.В. Лебедзевич [2, с. 111—117], Л.В. Гуцален-
ко [3, с. 105—110] тощо.

Найбільш вагомий внесок у формування
відомостей про фінансову звітність зарубіжних
країн зробили такі вітчизняні науковці, як
С.Ф. Голов [4, с. 840—843], М.В. Патарідзе-Ви-
шинська [5, с. 310—312], Р.В. Скалюк [6, с. 18—
24].

Зазначені автори розглядали зарубіжний
досвід формування фінансових результатів у
фінансовій звітності з різних аспектів. Так, на-
приклад, Л.В. Гуцаленко [3, с.105—110] при-
діляв більшу увагу реформуванню вітчизняної
звітності відповідно до міжнародних стан-
дартів, М.В. Патарідзе-Вишинська [5, с. 310—
312] акцентувала увагу на розбіжності їх ви-
значення у вітчизняній та зарубіжній практиці,
а С.Б. Шипіна та О.М. Брадул [1, с. 260—263]
висвітлювали у своїх працях проблеми теоре-
тичного обгрунтування фінансової звітності.

Але, незважаючи на підвищену увагу з боку
науковців, деякі аспекти зарубіжного досвіду
формування фінансової звітності є недостат-
ньо розкритими у вітчизняній літературі, а тому
потребують подальшого вивчення та узагаль-
нення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є визначення особ-

ливостей складання та подання Звіту про
фінансові результати підприємства відповідно
до МСФЗ та НП(С)БО, а також проведення
порівняльного аналізу національних і міжна-
родних стандартів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У сучасних умовах фінансова звітність є
основним джерелом інформації для широкого
кола осіб. У зв'язку з чим вона повинна бути
достовірною і дозволяти кваліфікованому ко-
ристувачеві робити на її основі правильні вис-
новки про фінансовий стан і результати діяль-
ності організації та приймати відповідні об-
грунтовані рішення.

Міжнародні стандарти фінансової звітності —
це набір документів, що регламентують прави-
ла складання фінансової звітності, необхідної
зовнішнім користувачам для прийняття ними
економічних рішень відносно підприємства.

Міжнародні стандарти фінансової звітності
почали розроблятися відповідно потребами
транснаціональних корпорацій. Стандарти за-
стосовувалися на підприємствах і у фінансових
установах різних країн, що мають неоднаковий
рівень економічного розвитку та свої націо-
нальні, часто вікові традиції. Маючи дочірні
підприємства, філії та представництва на тери-
торії декількох держав, такі корпорації зіткну-
лися з істотними відмінностями у порядку ве-
дення бухгалтерського обліку, податковому
законодавстві, оцінці засобів в балансі та інше.
Все це ускладнювало визначення фінансових



36
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1, 2014

результатів діяльності та складання зведених
річних звітів по корпорації в цілому. Неспів-
мірність звітних даних і недостатня прозорість
звітів не давали можливості виявити справжнє
фінансове становище партнерів по бізнесу в
різних країнах, що призводило до великих
втрат.

Поштовхом до впровадження МСФЗ в Ук-
раїні стало прийняття Кабінетом Міністрів Ук-
раїни "Програми реформування системи бух-
галтерського обліку із застосуванням міжна-
родних стандартів" [7]. Це впровадження вик-
ликане тим, що українські стандарти не відпо-
відали повною мірою потребам сучасних кори-
стувачів фінансової звітності — інвесторів, ак-
ціонерів, фінансових інститутів. Це пов'язано
з тим, що історично українські стандарти фор-
мувалися з врахуванням інтересів одного єди-
ного користувача — держави. Вітчизняна об-
лікова система повністю відповідала моделі
функціонування планової економіки і була до-
статньо ефективною в тих умовах, але не при-
стосована для відображення господарських
фактів у нових економічних умовах. Фінансо-
ва звітність, складена згідно з МСФЗ, відпові-
дає інтересам ринкової економіки та великому
колу користувачів.

Таким чином, МСФЗ сьогодні — це об'єк-
тивна реальність, єдиний підхід до ведення бух-
галтерського обліку в усьому світі, що має ве-

лике практичне значення для складання фінан-
сової звітності.

Незважаючи на те, що національні стандар-
ти грунтуються на міжнародних стандартах
фінансової звітності, вони не тотожні. Зміни,
внесені до чинних міжнародних стандартів,
поглибили існуючі розбіжності.

Відповідно до вимог чинного законодавства
в Україні існує регламентована форма Звіту про
фінансові результати, в той час, як облікова
практика зарубіжних країн свідчить, що у
більшості із них не існує стандартної форми
Звіту про прибутки та збитки.

Для більш детального ознайомлення МСФЗ
було проведено порівняльний аналіз щодо фор-
ми та змісту Звіту про фінансові результати
відповідно до МСФЗ та НП(С)БО (таблиця 1).

Незважаючи на ідентичність показників, що
формуються в звіті про прибутки та збитки в
вітчизняних та зарубіжних організаціях, між
ними існують методологічні розбіжності в по-
будові інформації. Так, в Україні організації
формують виручку від продажу товарів, про-
дукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів
і аналогічних обов'язкових платежів) на основі
надходжень, пов'язаних з виконанням робіт і
наданням послуг, здійсненням господарських
операцій. Ці надходження є доходами від зви-
чайних видів діяльності, визнаних організацією
в бухгалтерському обліку відповідно до умов,

Таблиця 1. Порівняння національного та міжнародного стандартів з регулювання порядку
складання Звіту про фінансові результати

Джерело: за даними [8].

Ознаки 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» 
МСФЗ 1 «Подання фінансових 

звітів» 

Визнання 
статей та їх 
відображення 
у Звіті 

Визначається порядок оцінки, визнання, 
відображення в Звіті доходів, витрат, 
розподілу витрат за періодами. 
 
 
 
 
Встановлено форму та порядок 
заповнення статей Звіту 

Порядок визнання доходів і 
витрат не передбачено, 
заборонено згортати статті 
доходів та витрат (за 
виключенням випадків, 
передбачених МСФЗ). 
 
Визначено, що Звіт про 
прибутки та збитки має 
містити певні рядки. Чіткі 
вказівки щодо заповнення 
Звіту відсутні 

Відображення 
витрат 

Розділ І містить інформацію про втрати 
за видами діяльності (наприклад, 
витрати на збут, адміністративні 
витрати), у Розділі II «Елементи 
операційних витрат» відображаються 
витрати за елементами 

Передбачено два варіанти 
представлення витрат у Звіті 
(за елементами або за видами 
діяльності), а також подання 
аналізу витрат. Вимагається 
надання пояснення щодо 
невідповідності суми витрат за 
елементами та суми витрат за 
видами діяльності 

Розрахунок 
показників 
прибутковості 
акцій 

Передбачено розділ III Звіту 
«Розрахунок показників прибутковості 
акцій», порядок розрахунку показників 
чистого прибутку на одну просту акцію 
визначається відповідно до П(С)БО 24 
«Прибуток на акцію» 

Визначено, що підприємство 
має розкривати або у Звіті про 
прибутки та збитки, або у 
Примітках до фінансової 
звітності суму дивідендів на 
акцію, оголошену за період, 
який охоплює фінансова 
звітність 
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визначених для її визнання, і в сумі, обчисле-
ної в грошовому вираженні, включаючи умови
договорів з продажу продукції, товарів, вико-
нання робіт, надання послуг з урахуванням зни-
жок, сумових різниць, змін умов договору, роз-
рахунків негрошовими засобами. Чистий обсяг
продажів за кордоном (зокрема в США) роз-
раховується додатком до валової виручки від
реалізації продукції величини представлених
постачальниками знижок і вирахуванням вар-
тості продукції, повернутої покупцями, і сум
знижок, наданих покупцям [8].

Ще однією відмінністю між Звітами висту-
пають статті, інші доходи і витрати, які в за-
рубіжній практиці мають назву: "Випадкові
прибутки/збитки". Такі доходи і витрати (при-
бутки і збитки) за допомогою приєднання їх до
прибутків (збитків) від продажу (в Україні) або
до прибутку від операційної діяльності (за кор-
доном) формують показник "Прибуток до опо-
даткування" (назва його ідентична).

Міжнародним стандартом, який регулює
визначення прибутку (збитку) за період, є
МСФЗ 8 "Чистий прибуток або збиток за пері-
од, суттєві помилки та зміни в обліковій пол-
ітиці". Метою цього стандарту є визначення
класифікації, розкриття інформації та обліко-
вого підходу до певних статей звіт про прибут-
ки та збитки з тим, щоб усі підприємства скла-
дали і подавали звіти про прибутки та збитки
на послідовній основі. Це сприяє зіставності як
фінансових звітів підприємства за попередні
періоди, так зіставності з фінансовими звітами
інших підприємств. Що ж стосується вітчизня-
ного обліку, то Національні положення бухгал-
терського обліку не містять основи, які б рег-
ламентувало порядок обліку прибутку (збит-
ку).

Крім того, МСБО 1 "Подання фінансових
звітів" передбачає необхідність розкриття у
Звіті про прибутки та збитки або у Поясню-
вальних примітках до фінансової звітності
інформації про суму дивідендів на акцію, ого-
лошену чи запропоновану за період, який охоп-
люють фінансові звіти.

 У вітчизняній звітності це не вимагається,
але слід відображати інформацію щодо кори-
гування прибутку відповідно до особливостей
облікової політики організації та приводити
дану інформацію у вигляді довідки до фінан-
сової звітності в частині зміни облікової полі-
тики, зміни облікових оцінок і виправлення
помилок.

На сьогодні великої актуальності набули
дослідження формування та розкриття інфор-
мації про фінансові результати діяльності

суб'єктів господарювання і в зарубіжних краї-
нах.

Аналіз зарубіжної практики складання Зві-
ту про прибутки і збитки показав, що даний Звіт
є обов'язковою формою фінансової звітності
в таких країнах, як Великобританія, Італія, Ес-
тонія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина,
Польща, Португалія, Росія, США, Франція,
Швейцарія, Азербайджан, Ізраїль, Китай [1, с.
260—263].

Розглядаючи питання вивчення зарубіжно-
го досвіду при складанні та поданні інформації
стосовно фінансових результатів діяльності
підприємств і надалі залишатиметься вивченим
неповністю та досить актуальним, бо позитив-
ний фінансовий результат є основною метою
підприємницької діяльності і мірилом її ефек-
тивності, основним джерелом формування
фінансових ресурсів підприємства, що забезпе-
чують його розвиток, а також носієм захисної
функції підприємства від загрози банкрутства.

Слід зазначити, що фінансовий результат є
одним з найважливіших показників, який уза-
гальнює всі результати господарської діяль-
ності та який характеризує ефективність діяль-
ності суб'єкта господарювання. У фінансових
результатах знаходять пряме відображення всі
аспекти діяльності підприємства: рівень вико-
ристання виробничих засобів, трудових, мате-
ріальних і фінансових ресурсів; особливості
технології та організації виробництва; со-
бівартість реалізованої продукції та її якість;
обсяг реалізації, реалізаційні ціни; продук-
тивність праці; державне регулювання розвит-
ку галузі тощо.

Важко переоцінити значення звіту про
фінансові результати та порядок розкриття в
ньому фінансової інформації про доходи та
витрати суб'єкта господарювання, на основі
чого прогнозуються показники фінансово-гос-
подарської діяльності. Особливої значимості
набуває механізм розкриття інформації у
розрізі доходів, витрат та фінансових резуль-
татів з метою обгрунтування об'єктивних та
раціональних управлінських рішень, спрямова-
них на оптимізацію фінансових результатів у
майбутньому. При чому основними напрямами
використання інформації Звіту про фінансові
результати є прогнозування та аналіз показ-
ників прибутковості, ділової активності, струк-
тури доходів та витрат за видами діяльності.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Ведення бухгалтерського обліку з дос-

татнім рівнем автоматизації облікової системи
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у підприємств не повинен викликати труднощів
при переході на МСФЗ. Звітність, що відпові-
дає принципам МСФЗ, забезпечує повноту і
достовірність інформації про діяльність
підприємства, дозволяючи тим самим оцінити і
проаналізувати його привабливість з погляду
інвесторів і кредиторів. Тому застосування
МСФЗ українськими підприємствами значною
мірою сприятиме завоюванню нашою країною
лідируючих позицій на міжнародному ринку
капіталу. Україна за своїм інтелектуальним по-
тенціалом, за своїми природними та людськи-
ми ресурсами цілком може стати однією з про-
відних промислово розвинених європейських
країн.

На цьому етапі вже проведена велика ро-
бота з побудови якісної системи бухгал-
терського обліку і фінансової звітності. І
нинішній етап впровадження міжнародних
стандартів заклав тільки фундамент нової
системи.

Підприємства, які постійно складають
фінансову звітність за МСФЗ, можуть сміливо
переходити на міжнародні стандарти не тільки
в підготовці звітності, а й у веденні бухгалтерсь-
кого обліку, що мінімізує трудові витрати на
ведення паралельного обліку або трансфор-
мації звітності.
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