
115

Економіка та управління АПК, 2020, № 2

УДК 657.37:006
JEL М40, F15, F30 

Розвиток та вплив міжнародних норм обліку на формування  
фінансової звітності в банківських установах України
Хомовий С.М. , Хом’як Н.В. , Томілова-Яремчук Н.О. ,  
Литвиненко В.С.

 Білоцерківський національний аграрний університет 
 Національний університет біоресурсів і природокористування України

                Хомовий С.М. E-mail: 2serik2@ukr.net; Хом’як Н.В. E-mail: nvh878@ukr.net;
                Томілова-Яремчук Н.О. E-mail: ntomilova1984@gmail.com; Литвиненко В.С. E-mail: vladimir005@ukr.net

Хомовий С.М., Хом’як Н.В., Томілова-
Яремчук Н.О., Литвиненко В.С. Розвиток 
та вплив міжнародних норм обліку 
на формування фінансової звітності в 
банківських установах України. Економіка 
та управління АПК. 2020. № 2. С. 115–123.

Homovyj S.M., Hom’jak N.V., Tomilo-
va-Jaremchuk N.O., Lytvynenko V.S. Roz-
vytok ta vplyv mizhnarodnyh norm obli-
ku na formuvannja nansovoi' zvitnosti v 
bankivs'kyh ustanovah Ukrai'ny. Ekono-
mika ta upravlinnja APK. 2020. No 2.  
PP.  115–123.

Рукопис отримано: 08.10.2020р.
Прийнято: 28.10.2020р.
Затверджено до друку: 24.11.2020р.

В статті  проаналізовано тенденції щорічного збіль шення кількості 
країн, які стимулюють використання МСФЗ на своїх територіях у різних 
компаніях та в різних сферах діяльності.

Опрацьована система впровадження МСФЗ, їх прозорість та відкри-
тість, що в подальшому приведе до значного покращення відносин з ін-
весторами та збільшить їх довіру до банків. Здійснено порівняння статусу 
використання МСФЗ для організацій різних країн світу. Показано безпо-
середній зв'язок між ефективною діяльністю банківських установ у зару-
біжних країнах та введенням МСФЗ. Виділено чинники наближеності країн 
до політичних сил, що формуються в КМСФЗ, та наведено показники ймо-
вірних національних стратегій імплементації МСФЗ в різних країнах світу. 
Україна при цьому належить до країн що має досить слабкий політичний 
вплив на управлінські рішення КМСФЗ.

З’ясовано, що в Україні процес узгодження бухгалтерського обліку з 
МСФЗ в банківській сфері було розпочато ще з 1998 року, проте як суб'єкт 
регулювання їх стали розглядати нещодавно. На сьогодні МСФЗ є вже під-
ґрунтям П(с)БО та інших нормативно-правових актів, що вказує на ефек-
тивність процесів поєднання національних особливостей ведення бізнесу в 
Україні з міжнародними.

Встановлено, що важливим чинником коригування української бан-
ківської облікової системи є забезпечення правдивої фінансової інформації 
про справжню ціну активів банку, їх прибутковість, прозорість бухгалтер-
ських дій, створення ефективних в управлінні методологічно-правових до-
кументів, що регулюють ведення обліку фінансових інструментів за міжна-
родними правилами.

Розглянуто плани рахунків в банках до та після реформування, окрес-
лено їх переваги та недоліки.

У ході дослідження було проаналізовано й загальні проблеми, які вини-
кають у банківських установах в процесі впровадження міжнародних стан-
дартів, а також можливі шляхи вирішення цих проблем. Важливим також є 
процес моніторингу якості складання фінансової звітності в банках. Аналіз 
закордонних систем даного процесу показав, що найбільш сприятливою для 
українських банків є структура контролю, яку використовують у Німеччині.

Серед основних ризиків повного впровадження МСЗФ в банківських 
установах України ми виділили: 1) внутрішні – збільшення кількості корис-
тувачів фінансової інформації; зміст корпоративної звітності (інтегрованої, 
нефінансової, управлінської); політика перевірки корпоративної звітності; 
2) зовнішні – фінансові ризики; небезпека швидкої інтеграції на міжнародні 
фінансові ринки; процентні ризики.

Ключові слова: бухгалтерський облік, МСФЗ, банки, організація облі-
ку, план рахунків, П(с)БО, фінансова звітність.



116

Економіка та управління АПК, 2020, № 2                                                                                      econommeneg.btsau.edu.ua

Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Задекларовані Україною пріори-
тети на зближення з Європейським співтова-
риством і інтенсивний перехід до побудови 
вільноекономічних відносин у реалізації гос-
подарської діяльності спонукають до рефор-
мування існуючого фінансового обліку та 
відповідності вимог міжнародним стандартам 
фінансової звітності. Нині банківська система 
України відіграє важливу роль не лише в сере-
дині країни, але й поза її межами, адже наші 
банки постійно користуються закордонними 
інвестиціями. Значна кількість національних 
банків має зв'язки із закордонними фінансови-
ми установами, тому формування ними міжна-
родної звітності є особливо актуальним.

Ґрунтовні дослідження у напрямку вивчен-
ня методів ведення бухгалтерського обліку в 
банківських установах здійснено такими вче-
ними як Єлисєєва О. [3], Кондрашев П. [5], 
Литвин Н. [6], Мельник Н. [7], Фурсова В. [14], 
Ясменко Г. [16]. Питанням адаптації міжнарод-
них стандартів до особливостей національних 
економік були присвячені праці Голова С. [2], 
Єфименко Т. [4], Степової Т. [10], Хомового 
С.М. [15], Ramana K. [18].

Проте залишається не вирішеною пробле-
ма результативного впровадження на рівні з 
міжнародними стандартами позитивних орга-
нізаційних елементів, що були намічені в облі-
ку банківських установ.

Мета дослідження. Виділення міжнарод-
них норм, що на сьогодні формують особли-
вості обліку в банківських установах та на їх 
основі запропонувати систему контролю яко-
сті фінансової звітності в банківських устано-
вах України.

Матеріал і методи дослідження. Під-
ґрунтям даного дослідження стали історичні 
особливості розвитку та формування між-
народних стандартів обліку, затверджені 
міжнародні та національні стандарти бух-
галтерського обліку, національні концепції, 
парадигми бухгалтерських світових шкіл та 
визнаних організацій що спеціалізуються на 
фінансовій звітності.

Результати дослідження та обговорен-
ня. У процесі розвитку методів бухгалтер-
ського обліку та звітності змінювались як 
обсяги висвітлення фінансової інформації, 
так і якісні характеристики систем і способи 
представлення звітних даних. Серед основних 
чинників, що впливали на їх розвиток можна 
виділити наступні:

• введення подвійного запису, що прояв-
ляється в фіксації господарських об’єктів за 
дебетом і кредитом рахунків, застосуванні 

принципів бухгалтерського обліку та зведенні 
даних у систематизованій формі [5, с. 37]; 

• узагальнення даних про об’єкти бухгал-
терського обліку в фінансовій звітності через 
використання аналітичних та синтетичних ра-
хунків [15, с. 364];

• розвиток міжнародних корпорацій  спону-
кав до узгодження різних національних обліко-
вих систем багатьох країн світу для обробки 
інформаційної складової, що висвітлюється у 
звітності [7, с. 510];

• формування міжнародних фахових асоці-
ацій з регулювання бухгалтерського обліку та 
звітності (Комітет з міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку та Міжнародна феде-
рація бухгалтерів) [3, с. 147];

• визнання та застосування МСФЗ уряда-
ми розвинених країн (Великобританія, ЄС, 
США, Німеччина, Франція, Канада та ін.) і 
міжнародних організацій (СОТ, МВФ, IOSCO, 
OESD та ін.), що сприяло покращенню еконо-
мічних зв’язків даного спрямування між гос-
подарськими суб’єктами різних країн світу 
через можливість порівняння їхньої звітності 
[16, с. 2]. 

Теперішні ознаки розвитку бухгалтерсько-
го обліку та фінансової звітності є результатом 
запровадження МСФЗ в облікові системи різ-
них країн світу (рис. 1). 

На сьогодні у світі спостерігається тенден-
ція до щорічного збіль шення кількості країн, 
які стимулюють використання МСФЗ на своїх 
територіях у різних компаніях та в різних сфе-
рах діяльності. Їх кількість станом на 2018 рік 
сягнула 166 [17]. Проте найбільш інтенсивним 
регіоном розвитку станом на 2018 рік залиша-
ється Європа (рис. 2).

Правильне впровадження МСФЗ, їх про-
зорість та відкритість приведе до значного по-
кращення відносин з інвесторами та збільшить 
їх довіру до банків. Саме тому було здійснено 
порівняння статусу використання МСФЗ для 
організацій різних країн світу (табл. 1). 

Дані таблиці 1 показують безпосередній 
зв'язок між ефективною діяльністю банків-
ських установ у зарубіжних країнах і введен-
ня МСФЗ. Показовим є також те, що майже всі 
країни, висвітлені у таблиці 1, мають своїх реч-
ників у різних органах Комітету з міжнародних 
стандартів фінансової звітності.

Керівник бухгалтерського об’єднання екс-
пертів Великобританії Найджел Слей-Джон-
сон висловив думку про те, що досвід його 
країни та країн ЄС дозволяє стверджувати, що 
найкращим є варіант з одночасним переходом 
на всі міжнародні стандарти та обов’язково 
встановленим остаточним терміном [1]. 
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Рис. 1. Місце МСФЗ у процесі розвитку банківської системи.
Джерело: узагальнено авторами.

Таблиця 1 – Причинно-наслідкові зв’язки статусу МСФЗ для організацій різних країн світу

П\п Країна Статус МСФЗ в організаціях

1 Великобританія Впровадження МСФЗ почалося у 2005 році

2 США Спочатку були допустимі для іноземних емітентів починаючи з 2007 року. Терміном 
остаточного запровадження МСФЗ у США став 2011 рік

3 Китай Майже повністю комплементовані до національних стандартів обліку
4 Франція Впровадження почалося в 2005 році у зв’язку з входом країни до ЄС

5 Канада Дозволяється застосування МСФЗ для приватних підприємств, в т.ч. некомерційних 
організацій

6 Австралія МСФЗ застосовують у всіх організаціях приватного сектору економіки та в державно-
му секторі ще з 2005 року

7 Японія Схвалені для ведення в міжнародних організаціях з 2010 року, але законодавчо затвер-
джені лише у 2016 році

8 Іспанія Необхідні при входженні країни до Євросоюзу, а їх впровадження розпочалося з 2005 
року

Джерело: узагальнено авторами.

Рис. 2.  Структура країн світу, які використовували МСФЗ у 2018 році.
Джерело: розроблено авторами на основі [13].
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Цікавою також є думка власника Гарвард-
ської бізнес-школи, що здійснив специфічний 
аналіз, під час якого виявився певний зв'язок 
політичних чинників та стратегії запроваджен-
ня МСФЗ [18]. Серед політичних чинників 
були виділені наближеність країни до полі-
тичних сил, що формуються в КМСФЗ. Так, у 
таблиці 2 було наведено показники ймовірних 
національних стратегій імплементації МСФЗ 
в різних країнах світу. Україна при цьому на-
лежить до країн останньої групи, оскільки 
вона має досить слабкий політичний вплив на 
управлінські рішення КМСФЗ.

В Україні процес узгодження бухгалтер-
ського обліку з МСФЗ в банківській сфері 
розпочато ще з 1998 року. Проте як суб'єкт 
регулювання їх стали розглядати нещодавно. 
На ранніх стадіях реформування бухгалтер-
ського обліку нормативна база Національно-
го банку України включала тільки загальні 
правила Міжнародних стандартів. На сьогод-
ні  МСФЗ є вже підґрунтям П(с)БО та інших 
нормативно-правових актів, що регулюють 
бухгалтерський облік та формування звітності 
банківських установ. На теперішньому етапі 
Національні положення (стандарти) бухгал-
терського обліку вже мало в чому відрізняють-
ся від міжнародних, що вказує на ефективність 
процесів поєднання національних особливос-
тей ведення бізнесу в Україні з міжнародними 
[12]. Процес поновлення законодавчих поло-
жень з бухгалтерського обліку та звітності бан-
ків у нашій країні відбувається безперервно, 
що в свою чергу варто пов’язувати із покра-
щенням процедури бухгалтерського обліку і 
зменшенням неточностей між Національними 
та Міжнародними стандартами.

Важливим чинником коригування укра-
їнської банківської облікової системи є забез-
печення правдивої фінансової інформації про 
справжню ціну активів банку, їх прибутковість, 
прозорість бухгалтерських дій, створення 

ефективних в управлінні методологічно-пра-
вових документів, що регулюють ведення облі-
ку фінансових інструментів за міжнародними 
правилами.

Велике значення в процесі запровадження 
Міжнародних стандартів фінансової звітності 
як суб'єкта політики регулювання мало розпо-
рядження КМУ «Про схвалення Стратегії за-
стосування міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності в Україні» 2007 року [10, с. 991]. 

Цією стратегією було встановлено декіль-
ка основних передумов для запровадження 
офіційного статусу Міжнародних стандартів 
фінансової звітності у нашій країні. Основ-
ною її метою було покращення законодавчого 
порядку в бухгалтерському обліку і звітно-
сті з урахуванням умов МСФЗ та правил ЄС.  
З-поміж найважливіших завдань, що переліче-
ні в Стратегії виділяють такі:

1) висвітлення організаційних передумов 
поступового впровадження МСФЗ в звітності 
підприємств і організацій;

2) затвердження Міністерством фінансів 
України влучних пропозицій, що були подані 
науковими установами, практиками, експерта-
ми і громадськими бухгалтерськими організа-
ціями на обговорення до КМСФЗ, що спрямо-
вані для вирішення проблем, які не описані в 
положеннях та роз’яснення [6, с. 276]. 

На наш погляд, дана стратегія описує Між-
народні стандарти фінансової звітності не тіль-
ки як суб'єкт урядового управління, але й як 
об’єкт вивчення економічних явищ.

Згодом у 2011 році між Міністерством фі-
нансів та НБУ був узгоджений Меморандум 
про взаємодію, співпрацю і координацію дій з 
впровадження в банківську сферу нашої дер-
жави МСФЗ. Відповідно до якого передбачало-
ся створення Концепції методологічного регу-
лювання бухгалтерського обліку відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Мотивом затвердження цього документа ста-

Таблиця 2 – Стратегії переходу банківських установ з національних стандартів на МСФЗ у різних країнах світу

Держава  Стратегія переходу Політична складова Вплив в органі 
управління КМСФЗ

Великобританія,
США,
Німеччина

Створення власних шляхів впровадження МСФЗ досить 
відчутна потужний

Японія, 
Китай

Узгодження МСФЗ та національних стандартів
з деякими винятками слабка потужний

Канада, 
Австралія,
Нова Зеландія 

Повне запровадження
МСФЗ

досить 
відчутна слабкий

Україна, 
Індія

Прийняття МСФЗ з подальшим коригуванням 
ряду принципів слабка слабкий

Джерело: розробка авторів.



119

econommeneg.btsau.edu.ua                                                                                                Економіка та управління АПК, 2020, № 2

ло внесення уточнень до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», яким визначалося можливе викори-
стання Міжнародних стандартів фінансової 
звітності на території нашої держави, при умо-
ві, що вони не будуть суперечити основному 
Закону та будуть офіційно перекладені і висвіт-
лені на сайті Міністерства фінансів України. 

У 2017 році Верховною Радою України 
були прийняті важливі зміни до Закону Укра-
їни «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» [8], що узгоджували пра-
вила національного законодавства та умови 
Директиви Європейського співтовариства [11]. 
Відповідно до яких українські банки мають 
формувати звітність за Міжнародними стан-
дартами бухгалтерського обліку [9]. Зміни у 
банківській системі розпочалися із затвер-
дження нового Плану рахунків.

Під час дослідження проаналізували й за-
гальні проблеми, які виникають у банківських 
установах в процесі впровадження міжнарод-
них стандартів [4, с. 89], а також можливі шля-
хи вирішення цих проблем (рис. 3).

З огляду на ці дані, прерогативою міжна-
родних стандартів фінансової звітності можна 

визначити можливість отримувати оперативну 
інформацію для ефективних управлінських 
рішень, що особливо потрібна на сьогодні. 
Обґрунтований підхід в запровадженні даних 
стандартів у банках України в майбутньому 
приведе до підвищення довіри зі сторони ком-
паньйонів, збільшить суми закордонних інвес-
тицій та сприятиме покращенню економічної 
ефективності банків.

Важливим також є процес моніторин-
гу якості складання фінансової звітності в 
банках [2, с. 12]. Аналіз закордонних систем 
даного процесу показав, що найбільш спри-
ятливою для українських банків є структура 
контролю, яку використовують у Німеччині 
(рис. 4). 

Серед основних ризиків повного впрова-
дження МСЗФ в банківських установах Украї-
ни, на наш погляд, варто виділити: 1) внутрішні 
– збільшення кількості користувачів фінансо-
вої інформації; зміст корпоративної звітності 
(інтегрованої, нефінансової, управлінської), 
політика перевірки корпоративної звітності;  
2) зовнішні – фінансові ризики; небезпека 
швидкої інтеграції на міжнародні фінансові 
ринки; процентні ризики.

Рис. 3. Пропоновані елементи процесу коригування національної банківської звітності 
до потреб МСФЗ. 

Джерело: розробка авторів.
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Висновки. Прагнення українських банків 
повною мірою перейняти особливості Міжна-
родних стандартів фінансової звітності не зав- 
жди призводить до позитивних результатів  
на теренах нашої країни. Серед основних  
проблем які виникають при цьому нами ви-
ділені такі: методичні, людські та фінансові. 
З-поміж варіантів вирішення таких проблем 
найбільш результативними вважаємо коригу-

вання законодавчої бази застосування МСФЗ, 
підтримку ефективних систем які позитив-
но показали себе раніше, навчання кадрово-
го складу працівників та створення системи 
контролю якості фінансової звітності в банків-
ських установах, яка  надасть можливість під-
вищити ступінь довіри до банків та посприяє 
удосконалити їх організацію бухгалтерського 
обліку.

Рис. 4.  Запропонована система контролю якості фінансової звітності 
в банківських установах України. 

Джерело: розробка авторів.
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Развитие и влияние международных норм учета 
на формирование финансовой отчетности в банков-
ских учреждениях Украины

Хомовой С.М., Хомяк Н.В., Томилова-Ярем- 
чук Н.А., Литвиненко В.С.

В статье проанализировано тенденции ежегодного 
увеличения количества стран, которые стимулируют ис-
пользование МСФО на своих территориях в различных 
компаниях и в различных сферах деятельности.

Проработана система внедрения МСФО, их про-
зрачность и открытость, что в последующем приведет 
к значительному улучшению отношений с инвесторами 
и увеличит их доверие к банкам. Проведено сравнение 
статуса использования МСФО для организаций разных 
стран мира. Показано непосредственную связь между 
эффективной деятельностью банковских учреждений 
в зарубежных странах и введением МСФО. Выделены 
факторы близости стран к политическим силам, которые 
формируются в КМСФО, и приведены показатели веро-
ятных национальных стратегий имплементации МСФО 
в разных странах мира. Украина при этом относится к 
странам, имеющим довольно слабое политическое влия-
ние на управленческие решения КМСФО.

Установлено, что в Украине процесс согласования 
бухгалтерского учета по МСФО в банковской сфере было 
начато еще с 1998 года, однако как субъект регулирования 
их стали рассматривать недавно. На сегодня МСФО явля-
ются уже основанием П(с)БУ и других нормативно-пра-

вовых актов, указывают на эффективность процессов со-
четание национальных особенностей ведения бизнеса в 
Украине с международными.

Установлено, что важным фактором корректировки 
украинской банковской учетной системы является обе-
спечение правдивой финансовой информации о насто-
ящей цене активов банка, их доходности, прозрачности 
бухгалтерских действий, создание эффективных в управ-
лении методологически-правовых документов, регулиру-
ющих ведение учета финансовых инструментов по меж-
дународным правилам.

Рассмотрены планы счетов в банках до и после рефор-
мирования, определены их преимущества и недостатки.

В ходе исследования были проанализированы и 
общие проблемы, которые возникают в банковских уч-
реждениях в процессе внедрения международных стан-
дартов, а также возможные пути решения этих проблем. 
Важным также является процесс мониторинга качества 
составления финансовой отчетности в банках. Анализ 
зарубежных систем данного процесса показал, что наи-
более благоприятной для украинских банков является 
структура контроля, которую используют в Германии.

Среди основных рисков полного внедрения МСЗФ в 
банковских учреждениях Украины мы выделили: 1) вну-
тренние ‒ увеличение количества пользователей финан-
совой информации; содержание корпоративной отчетно-
сти (интегрированной, нефинансовой, управленческой), 
политика проверки корпоративной отчетности; 2) внеш-
ние ‒ финансовые риски; опасность быстрой интегра-
ции на международные финансовые рынки; процентные  
риски.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, МСФО, бан-
ки, организация учета, план счетов, Положение стандарт 
бухгалтерского учета, финансовая отчетность.

Development and in uence of international account-
ing standards on the formation nancial statements in 
banking institutions of Ukraine 

Khomovy S., Khomyak N., Tomilova-Yaremchuk N., 
Litvinenko V. 

The article analyzes the trends of annual increase in the 
number of countries that encourage the use of IFRS in their 
territories in di erent companies and in di erent spheres of 
activity.

Developed system of IFRS implementation, their trans-
parency and openness will further lead to a signi cant im-
provement in relations with investors and increase their con-

dence in banks. The comparison of the status of the IFRS 
use for organizations around the world has been conducted. 
The immediate connection between the e ective activity of 
banking institutions in foreign countries and the introduction 
of IFRS has been demonstrated. The factors of proximity of 
countries to the political forces formed in IASB have been 
highlighted, and the indicators of probable national strategies 
of IFRS implementation in di erent countries of the world 
have been given. While Ukraine is one of the countries that 
has quite weak political in uence on the management deci-
sions of the IASC.

It was found out that in Ukraine the process of harmoni-
zation of accounting with IFRS in the banking sector began 
in 1998, however they began to be considered as a subject of 
regulation only recently. Nowadays, IFRS is already the basis 
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of UAS and other regulations, which indicates the e ective-
ness of the process of combining national characteristics of 
doing business in Ukraine with international ones.

It has been established that an important factor in ad-
justing the Ukrainian banking accounting system is to pro-
vide real nancial information about the true price of assets of 
the bank, their pro tability, transparency of accounting activ-
ities, creating e ective methodological and legal documents 
governing the accounting of nancial instruments under in-
ternational rules.

The plans of bank accounts before and after the reform 
have been considered, their advantages and disadvantages 
have been outlined.

In this research the general problems in banking institu-
tions in the process of implementing international standards, as 

well as possible ways to solve them have been also analyzed. 
The process of monitoring the quality of nancial reporting in 
banks is also important. The analysis of foreign systems of this 
process has shown that the most favorable for Ukrainian banks 
is the control structure used in Germany.

Among the main risks of full implementation of IFRS in 
banking institutions of Ukraine, we have identi ed: 1) inter-
nal ‒ an increase in the number of users of nancial informa-
tion; content of corporate reporting (integrated, non- nancial, 
management); corporate auditing policy; 2) external ‒ nan-
cial risks; the danger of rapid integration into international 

nancial markets; interest rate risks.
Key words: accounting, IFRS, banks, organization 

of accounting, chart of accounts, regulation of accounting 
standard, nancial statements.
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