
 
 

Міністерство освіти і науки України 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту  

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

(Україна) 

Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія) 

Білостоцький технологічний університет (Польща) 

Євразійський національний університет імені Л.М. Гумільова (Казахстан) 

Вроцлавська політехніка (Польща) 

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

(Україна) 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна) 

Донецький національний університет імені Василя Стуса (Україна) 

Західноукраїнський національний університет 

Льотна академія Національного авіаційного університету (Україна) 

Сумський державний університет (Україна)  

Університет Одлар Юрду (Азербайджан) 

Університет ISMA (Латвія) 

Університет Північ (Хорватія) 
 

 

 

 

ЗБІРНИК 

V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції  

«ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ 

СОЦІАЛЬНА СТАБІЛЬНІСТЬ» 

 

14 травня 2021 року 

 

 

ПОЛТАВА 

2021 
  



83 

УДК 657:334 

Верига Ю.А., к.е.н., професор, Коба О.В., к.е.н., доцент 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»  

(м. Полтава, Україна) 

Нургалієва Р.Н. к.е.н., доцент 

Карагандинський економічний університет Казпотребсоюза  

(м. Караганда, Республіка Казахстан) 

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНОСТЬ ЗА МСФЗ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН І 

УКРАЇНИ 

 

Закон Республіки Казахстан «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» [1] 

зазначає, що організації суспільного інтересу - це фінансові організації (за винятком 

юридичних осіб, які здійснюють діяльність виключно через обмінні пункти на підставі 

ліцензії Національного Банку Республіки Казахстан по обмінних операціях з готівковою 

іноземною валютою, організацій, які здійснюють мікрофінансову діяльність, створених у 

формі господарського товариства), акціонерні товариства ( за винятком некомерційних), 

організації - надрокористувачі (окрім організацій, які здійснюють видобуток 

загальнорозповсюджених корисних копалин), хлібоприймальних підприємств і організацій, в 

статутних капіталах яких є доля участі держави, а також державні підприємства, засновані на 

праві господарського ведення. 

Суб’єкти великого підприємництва та організації суспільного інтересу зобов’язані 

складати фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів. 

В Республіці Казахстан фінансова звітність представляє собою інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності і зміни у фінансовому стані індивідуального 

підприємця або організації. 

Фінансова звітність організацій суспільного інтересу включає такі форми: 

-  Бухгалтерський баланс (форма ФО-1);  

-  Звіт про прибутки і збитки (форма ФО-2);  

-  Звіт про рух грошових коштів( за прямим методом) (форма ФО-3);  

-  Звіт про зміни в капіталі (форма ФО-4);  

-  Пояснювальна записка до фінансової звітності (форма ФО-5);  

-  Бухгалтерський баланс при реорганізації (форма ФО-6). 

В Республіці Казахстан створено депозитарій фінансової звітності. Він є  електронною 

базою даних, яка містить річну фінансову звітність і аудиторські висновки, що здають 

організації, списки афілійованих осіб акціонерних товариств, а також інформацію про 

корпоративні події акціонерних товариств, та має відкритий доступ для користувачів. 

На посаду головного бухгалтера організацій суспільного інтересу може бути 

призначено професійного бухгалтера, тобто фізичну особу, яка має сертифікат професійного 

бухгалтера та є членом професійної організації. Сертифікат професійного бухгалтера - це 

документ, виданий незалежною організацією з сертифікації, яка засвідчує професійну 

кваліфікацію бухгалтера. Фінансову звітність організацій суспільного інтересу підписує 

керівник і головний бухгалтер, який є професійним бухгалтером. 

Річна фінансова звітність таких організацій подається не пізніше 30 квітня, наступного 

за звітним роком та підлягає публікації не пізніше 31 серпня року, наступного за звітним, в 

засобах масової інформації. 

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2] 

визначено сутність підприємств, що становлять суспільний інтерес так: «підприємства - 

емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, 

недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та 

недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та 

підприємства, які відповідно до [2] належать до великих підприємств. 
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Великими вважаються підприємства, що не відповідають критеріям для середніх 

підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що 

передує звітному, відповідають щонайменше двом із трьох таких критеріїв: балансова 

вартість активів – понад 20 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції(товарів, 

робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро; середня кількість працівників – понад 250 осіб [2].  

Такі підприємства зобов’язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно 

до облікової політики за міжнародними стандартами та складати і подавати фінансову 

звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. 

В Україні фінансова звітність визначається як бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. 

До складу фінансової звітності підприємств, які становлять суспільний інтерес входять 

такі форми:  

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) або Консолідований баланс (форма 

№ 1-к);  

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) або 

Консолідований звіт про фінансові результатів (форма № 2-к);  

- Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) ( за прямим або за непрямим методом) 

або Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3-к);  

- Звіт про власний капітал (форма № 4) або Консолідований звіт про власний капітал 

(форма № 4-к);  

- Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) або Консолідовані примітки до 

річної фінансової звітності(форма № 5-к);  

- Інформація за сегментами (форма № 6). 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [2] передбачає, що 

фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами 

складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами. 

Таксономія фінансової звітності - це склад статей і показників фінансової звітності та її 

елементів, які підлягають розкриттю. 

Таксономія затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування  та реалізує державну політику  у сфері бухгалтерського обліку.  

Таксономія включає зміст, який описує значення елемента бухгалтерського обліку та 

допомагає користувачу знайти правильний елемент. Усі данні згруповані відповідним чином, 

що сприятиме полегшенню при складанні фінансової звітності. 

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність в Україні, складена на основі 

таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному 

форматі, повинна подаватися до центру збору фінансової звітності, операційне управління 

яким здійснюється Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку разом із 

звітом аудитора  і звітом про управління, з метою забезпечення органів державної влади, 

інших органів та користувачів до поданої підприємствами звітності та використання її в 

управлінні. Така звітність подається не пізніше 30 квітня , що настає за звітним періодом та 

розміщується  на веб- сторінці у повному обсязі. 

Таким чином, серед відмінностей у формуванні і поданні фінансової звітності в 

Казахстані та Україні варто відзначити: зміст поняття підприємства, що становить 

суспільний інтерес, склад і структуру звітів, що ними подаються, організацію обліку на них. 
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