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харламова О. В. Варіанти організації процесу переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності
Метою статті є систематизація основних засад, виявлення можливостей і загроз використання інсорсингу, аутсорсингу та косорсингу як варіан-
тів організації процесу переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності та вибір найоптимальнішого серед них. Сформульовано визначення інсор-
сингу, аутсорсингу та косорсингу, систематизовано їх переваги та недоліки, виявлено можливості та ризики, які супроводжують їх застосування. 
Розроблено критерії оцінки інсорсингу, аутсорсингу та косорсингу з точки зору їх впливу на організацію процесу переходу на складання фінансової 
МСФЗ-звітності. Здійснено авторську експертну оцінку ідентифікованих критеріїв за трибальною шкалою, яка відбиває ризики і недоліки, а також 
переваги та можливості інсорсингу, аутсорсингу та косорсингу для компаній. Обґрунтовано, що інсорсинг є явним «лідером» з оперативності 
прийняття рішень і гнучкості процесу трансформації, відповідальності працівників та збереженні конфіденційної інформації. Доведено, що косор-
синг створює більше можливостей для працівників компанії, які задіяні в процесі переходу на складання МСФЗ-звітності, забезпечує високу якість 
фінансової звітності, а аутсорсинг супроводжується суттєвими ризиками. Обґрунтовано, шо косорсинг, тобто сумісна робота як внутрішнього 
персоналу компанії, так і залучених фахівців, є найоптимальнішим варіантом організації переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності.
Ключові слова: міжнародні стандарти фінансової звітності, перехід на МСФЗ, інсорсинг, аутсорсинг, косорсинг.
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УДК 657.1.012
Харламова Е. В. Варианты организации процесса перехода  

на составление финансовой МСФО-отчетности
Целью статьи является систематизация основ, выявление возмож-
ностей и угроз использования инсорсинга, аутсорсинга и косорсинга 
как вариантов организации процесса перехода на составление финан-
совой МСФО-отчетности и выбор наиболее оптимального среди них. 
Сформулировано определение инсорсинга, аутсорсинга и косорсинга, 
систематизированы их преимущества и недостатки, выявлены воз-
можности и риски, сопровождающие их применение. Разработаны 
критерии оценки инсорсинга, аутсорсинга и косорсинга с точки зре-
ния их влияния на организацию процесса перехода на составление 
финансовой МСФО-отчетности. Осуществлена авторская эксперт-
ная оценка идентифицированных критериев по трёхбалльной шкале, 
которая отражает риски и недостатки, а также преимущества и 
возможности инсорсинга, аутсорсинга и косорсинга для компаний. 
Обосновано, что инсорсинг является явным «лидером» по оператив-
ности принятия решений и гибкости процесса трансформации, от-
ветственности работников и сохранению конфиденциальной инфор-
мации. Доказано, что косорсинг создает больше возможностей для 
сотрудников компании, которые задействованы в процессе перехода 
на составление МСФО-отчетности, обеспечивает высокое качество 
финансовой отчетности, а аутсорсинг сопровождается существен-
ными рисками. Обосновано, что косорсинг, то есть совместная ра-
бота как внутреннего персонала компании, так и привлеченных спе-
циалистов, является оптимальным вариантом организации перехода 
на составление финансовой МСФО-отчетности.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетно-
сти, переход на МСФО, инсорсинг, аутсорсинг, косорсинг.
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Kharlamova O. V. Options for Organizing the Process of Transition  

to Preparation of the IFRS Reporting
The article is aimed at systematization of frameworks, identifying opportu-
nities and threats in the use of insourcing, outsourcing and co-sourcing as 
options for organizing the process of transition to preparation of IFRS report-
ing and choosing the most optimal among them. Definition of insourcing, 
outsourcing and co-sourcing has been formulated, their advantages and dis-
advantages have been systematized, opportunities and risks that accompany 
their use have been disclosed. Criteria for assessing insourcing, outsourcing 
and co-sourcing in terms of their impact on organizing the process of tran-
sition to preparation of IFRS reporting have been elaborated. An authorial 
expert assessment of the criteria identified has been carried out according to 
the 3-point scale that reflects the risks, disadvantages, advantages and possi-
bilities of insourcing, outsourcing and co-sourcing for companies. It has been 
substantiated that insourcing is a clear «leader» concerning the promptness 
of decision-making, flexibility of the transformation process, responsibility of 
workers and preservation of confidential information. It has been proven that 
co-sourcing creates more opportunities for the company's employees involved 
in the process of transition to preparation of the IFRS reporting, provides high 
quality of financial reporting, while outsourcing is accompanied by significant 
risks. It has been substantiated that co-sourcing, i.e. cooperative effort of the 
company's internal staff and the involved professionals, is the best option for 
organizing the transition to preparation of the IFRS reporting.
Key words: international financial reporting standards, transition to IFRS, in-
sourcing, outsourcing, co-sourcing.
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Прийняття змін до Закону України «Про бухгалтер-
ській облік і фінансову звітність» від 16.07.1999 р. 
№ 996-XIV, а саме: доповнення його статтею 

12-1 «Застосування міжнародних стандартів», створило 
умови для широкого впровадження Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) в українську 

облікову практику. Значна кількість компаній, серед 
яких публічні акціонерні товариства, банки, страхові 
компанії та інші учасники фінансових ринків, відтепер 
зобов’язані складати фінансову звітність за МСФЗ і за-
свідчувати її достовірність шляхом незалежного ауди-
торського підтвердження. Практичний досвід автора 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	б
ух

га
л

те
рС

ьк
И

Й
 о

бл
ік

 і 
ау

д
И

т

267БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2015
www.business-inform.net

свідчить, що фінансову звітність за МСФЗ складають не 
тільки ті компанії, які увійшли до обов’язкового перелі-
ку, визначеного на законодавчому рівні, але й компанії, 
що в добровільному порядку складають таку звітність, 
яких останнім часом з’являється все більше і більше. 
Стимулом для таких компаній є вимоги міжнародних 
банків щодо умов кредитування, співробітництво із 
зарубіжними партнерами, прагнення отримати довіру 
іноземних інвесторів та ін. Перехід на МСФЗ є достат-
ньо складним процесом, оскільки вимагає певного часу, 
досвіду та кваліфікації персоналу, додаткових обліково-
аналітичних процедур, організаційно-методологічного 
забезпечення тощо. На фоні явної недостатності ви-
сококваліфікованого персоналу (а кадрова проблема 
посідає одне з основних місць у сукупності проблем, 
пов’язаних із застосуванням МСФЗ як нової концепту-
альної основи фінансової звітності) актуалізується пи-
тання ресурсного забезпечення впровадження МСФЗ в 
облікову практику компаній і, у першу чергу, залучення 
персоналу до цього процесу. Практичний досвід автора 
свідчить, що в даній ситуації можливі три варіанти: ін-
сорсинг, аутсорсинг або косорсинг.

Порівняння інсорсингу, аутсорсингу та косорсин-
гу з точки зору організації облікових процесів здійсню-
валося низкою авторів: Дмітрюк С. Ю. [2], Ул’яновою Ж. 
Є. [8], Харитончик А. І. [9], Кесарчук Г. С. [5], Брінь П. В.  
і Прохоренко О. В. [1], Загороднім А. Г. і Партин Г. О. 
[3], Зорій О. М. і Коваленко Т. В. [4], Чижевською Л. В. 
[10], Поплюйко А. М. [6], Синицею Т. В. [7] та іншими 
фахівцями. Більшість досліджень фокусуються саме на 
аутсорсингу, значно менше приділяючи увагу інсорсин-
гу та косорсингу. Увага зосереджується на їх перевагах 
і недоліках, а, на авторську думку, доречно дослідити їх 
можливості та загрози, які вони створюють. Актуалізує 
дану проблематику також і те, що в контексті застосу-
вання МСФЗ роль інсорсингу, аутсорсингу та косорсин-
гу майже не досліджено.

Мета статті полягає в систематизації основних 
засад, виявленні можливостей і загроз використання ін-
сорсингу, аутсорсингу та косорсингу як варіантів органі-
зації процесу переходу на складання фінансової МСФЗ-
звітності та вибір найоптимальнішого серед них. 

Інсорсинг (від англ. insourcing (in-source-using) ви-
користання внутрішнього джерела/ресурсу) – це 
передача певних функцій у межах компанії одному 

або декільком виконавцям (окремому підрозділу). Ін-
сорсинг передбачає здійснення переходу на складан-
ня МСФЗ-звітності силами компанії, тобто самостій-
но. При наявності кваліфікованих штатних фахівців з 
МСФЗ вибір варіанта інсорсингу представляється ви-
правданим. Прибічники такого варіанта переходу на 
складання МСФЗ-звітності як аргументи наводять без-
пеку інформації, що становить комерційну таємницю 
компанії, або такої інформації, яку компанія не вважає 
за доцільне розкривати третім особам. Такий варіант 
часто розглядається як найменш витратний, хоча з цим 
можна посперечатися. У цьому випадку існує небезпека 
недооцінки власних можливостей, виникнення помилок 
внаслідок недостатнього досвіду. Крім того, компанія 

позбавляється можливості використовувати постійно 
оновлюваний «передовий» досвід, накопичений фа-
хівцями, які працюють у сфері МСФЗ. При інсорсингу 
співробітникам, задіяним у цьому процесі, доводиться 
«винаходити» безліч документів як супроводжуючих 
сам процес переходу, так звітних документів, перш за 
все, приміток до фінансової звітності. Вибір варіанта ін-
сорсингу на складання МСФЗ-звітності вимагає значно 
більше часу на підготовчий етап, безпосередньо здій-
снення трансформації та складання МСФЗ-звітності. 
У результаті такий варіант є затратним з точки зору як 
часу, так і вартості самого процесу переходу на МСФЗ, 
підвищує загрози помилковості прийнятих рішень при 
трансформації та ризики недостовірності фінансової 
МСФЗ-звітності.

Другий варіант – аутсорсинг. Аутсорсинг (від 
англ. outsourcing (outer-source-using) використан-
ня зовнішнього джерела/ресурсу) представляє 

собою передачу компанією окремих бізнес-процесів або 
виробничих функцій на договірних засадах іншій спе-
ціалізованій компанії (в контексті досліджуваної теми 
– як правило, аудиторській компанії). Аутсорсинг від-
різняється від звичайного договору про надання послуг 
тривалістю співпраці, тобто послуги зазвичай є епізо-
дичними (разовими), а аутсорсинг – триваюча послуга. 
Перехід на МСФЗ, як уже зазначалося, – це достатньо 
тривалий процес, якщо він виконується не формаль-
но, а якісно. Крім того, послуга передбачає виконання 
робіт, що є нехарактерними для компанії, що її замов-
ляє, а на аутсорсинг, як правило, передаються функції 
самої компанії. Тому передача функції з підготовки 
МСФЗ-звітності відповідає визначенню скоріше як аут-
сорсинг, ніж послуга. При наявності розуміння переваг 
аутсорсингу і фінансових можливостей компанія може 
вибрати і такий варіант. Переваги такого варіанта скла-
дання МСФЗ-звітності, у тому числі й першої, очевид-
ні – довіра до професіоналізму виконавців, можливість 
скористатися накопиченим досвідом організаційно-
методологічного та обліково-аналітичного забезпечення 
переходу на МСФЗ, зростання якості МСФЗ-звітності 
через підвищення її достовірності. 

Однак, на авторську думку, доречно акцентувати 
увагу на «підводних каміннях» цього варіанта. Схиля-
ючись до аутсорсингу, важливо бути впевненим у ква-
ліфікації, надійності, професійної етичності аутсорсе-
рів. Перед ними доведеться розкривати значний обсяг 
не завжди загальнодоступної, а іноді й конференцій-
ної інформації. Відповідальність за складання МСФЗ-
звітності, навіть якщо це закріплюється в договорі, аут-
сорсери на себе не можуть взяти, оскільки на законодав-
чому рівні відповідальність за фінансову звітність несе 
керівництво компанії, і будь-які положення договору 
на аутсорсинг, що протирічать законодавчим вимогам, 
будуть визнані недійсними. Практичний досвід автора 
свідчить, що грамотних договорів на аутсорсинг скла-
дання МСФЗ-звітності одиниці. Головною вадою цих до-
говорів є відсутність узгодженого переліку документа-
ції, що підтверджує трансформацію звітності за П(С)БО 
в МСФЗ-формат. У результаті компанія-замовник не 
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отримує в достатньому обсязі інформацію, яка була ви-
користана у процесі трансформації, що в подальшому 
унеможливлює її надійне підтвердження іншими ауди-
торами, а також організацію обліку за МСФЗ. 

Вкрай помилковим є уявлення про те, що договір 
на аутсорсинг складання МСФЗ-звітності позбавляє 
компанію та її співробітників «клопоту», пов’язаного з 
переходом на МСФЗ. Не новина, що професійне суджен-
ня часто лежить в основі визнання, оцінки, подання і 
розкриття елементів фінансової звітності. Носієм про-
фесійного судження є виключно керівництво компанії, 
яке має право на його винесення та прийняття. Аутсор-
сер не може взяти на себе ризик прийняття професійно-
го судження, оскільки, як вище доведено, він не несе від-
повідальності за фінансову звітність, яка ґрунтується на 
такому професійному судженні. Ще однією проблемою 
аутсорсингу складання МСФЗ-звітності є те, що зазви-
чай аутсорсерами виступають аудитори. У свою чергу, 
послуги з організації переходу на МСФЗ, трансформа-
ції фінансової звітності, складеної за П(С)БО, МСФЗ-
формат і підготовки МСФЗ-звітності – це послуги дії, 
і вони не сумісні з послугами контролю. З цього слідує, 
що аутсорсинг складання МСФЗ-звітності не сумісний 
з аудитом цієї фінансової звітності (наданням впевне-
ності). У результаті аутсорсер у подальшому не може ви-
ступати в ролі аудитора – це протирічить Міжнародним 
стандартам аудиту і Кодексу професійної етики аудито-
рів. Компанії – замовнику аутсорсингу доведеться укла-
дати окремі договори на аудит МСФЗ-звітності.

Третій варіант переходу на складання МСФЗ-
звітності – це косорсинг. Косорсинг (від англ. 
соsourcing (со-source-using) змішане використан-

ня зовнішнього і внутрішнього джерел/ресурсів)) – це 
сумісне виконання бізнес-функцій як внутрішнім персо-
налом компанії, так і ресурсами ззовні (в контексті до-
сліджуваної теми – як правило, аудиторській компанії). 
Він являє собою частковий аутсорсинг, гібрид перших 
двох варіантів, що дозволяє певною мірою нівелювати 
їх недоліки та загрози і поєднати в собі їх позитивні 
риси. Косорсинг передбачає спільну роботу штатних 
працівників і запрошених аудиторів-фахівців з МСФЗ. 
Косорсинг дає можливість використовувати послуги 
аудиторів-фахівців з МСФЗ, доступ до передового до-
свіду методик трансформації фінансової звітності, отри-
мання консультаційних послуг за договором косорсингу. 
Напрошується не зовсім наукова, але дуже слушна ана-
логія: можна людину пригостити рибою, і вона буде си-
тою один день, а можна навчити її ловити рибу – і вона 
буде ситою все життя. При варіанті косорсингу компанія 
отримує не просто комплект МСФЗ-звітності (у кращо-
му випадку із супровідною документацією), а практичні 
навички її складання. Значною мірою економиться час 
за рахунок використання вже наявних у розпорядженні 
косорсерів зразків документів, форм звітності та примі-
ток до неї. У результаті переваги косорсингу очевидні.

Порівнюючи можливі варіанти організації перехо-
ду на складання МСФЗ звітності – інсорсинг, аутсорсинг 
або косорсинг – представляється доречним провести їх 
бальну оцінку за такими критеріями:

 обґрунтованість професійного судження;
 вартість робіт зовнішніх виконавців;
 доступ до передового досвіду МСФЗ-звітності 

та його використання в майбутньому;
 повнота документального забезпечення транс-

формації фінансової звітності;
 можливість отримання консультацій, форму-

вання нових знань персоналом компанії;
 оперативність реагування на виникаючі про-

блеми/завдання;
 оперативність виправлення виникаючих про-

блем/завдань;
 швидкість процесу трансформації;
 якість виконаних робіт/завдань;
 можливість залучення додаткових ресурсів;
 ступінь відповідальності за результат діяльності;
 ступінь свідомості виконуваних робіт;
 розголошення конфіденційності інформації;
 підхід до виконання робіт у відповідності до 

розуміння стратегії й тактики розвитку підпри-
ємства;

 якість фінансової МСФЗ-звітності.
Враховуючи, що аналізу підлягають три варіанти, 

за кожним критерієм вони оцінюються за трибальною 
шкалою: 

1 бал – максимальні ризики / недоліки для ком-
панії;

2 бали – помірні ризики / недоліки для компанії;
3 бали – переваги / можливості для компанії.

Розподіл балів за аналізованими варіантами здій-
снено автором на основі практичного досвіду 
співпраці з компаніями, які перейшли на складан-

ня фінансової звітності за Міжнародними стандартами, 
аналізі договорів аудиторських компаній щодо надання 
послуг з трансформації фінансової звітності. Результа-
ти аналізу можливих варіантів організації переходу на 
складання МСФЗ за вищенаведеними критеріями звіт-
ності наведено в табл. 1.

Для наочності результати порівняльного аналізу 
можливих варіантів організації переходу на складання 
МСФЗ наведено на рис. 1. 

 
ВИСНОВКИ
Результати досліджень свідчать, що інсорсинг є 

явним «лідером» з оперативності прийняття рішень і 
гнучкості процесу трансформації, відповідальності пра-
цівників та збереженні конфіденційної інформації. Проте 
косорсинг створює більше можливостей для працівни-
ків компанії, які задіяні в процесі переходу на складан-
ня МСФЗ-звітності, забезпечує високу якість фінансової 
звітності. Аутсорсинг супроводжується суттєвими ризи-
ками. За результатами досліджень справедливим пред-
ставляється висновок про те, шо косорсинг, тобто сумісна 
робота як внутрішнього персоналу компанії, так і залуче-
них фахівців, є найоптимальнішим варіантом організації 
переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності.

Подальші дослідження вбачається логічним спря-
мувати на ідентифікацію і розподіл функцій та обо-
в’язків внутрішнього і залученого персоналу в межах 
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таблиця 1

Результати аналізу можливих варіантів організації переходу на складання МСФЗ

Критерії Інсорсинг Аутсорсинг Косорсинг

Обґрунтованість професійного судження 1 2 3

Вартість робіт зовнішніх виконавців 1 3 2

Доступ до передового досвіду МСФЗ-звітності та його викори-
стання в майбутньому 2 1 3

Повнота документального забезпечення трансформації 
фінансової звітності 2 1 3

Можливість отримання консультацій, формування нових знань 
персоналом компанії 2 1 3

Оперативність реагування на виникаючі проблеми/завдання 3 1 2

Оперативність виправлення виникаючих проблем/завдань 3 1 2

Швидкість процесу трансформації 1 2 3

Якість виконаних робіт/завдань 1 2 3

Можливість залучення додаткових ресурсів 1 3 2

Ступінь відповідальності за результат діяльності 3 1 2

Ступінь свідомості виконуваних робіт 3 1 2

Розголошення конфіденційності інформації 3 1 2

Підхід до виконання робіт у відповідності до розуміння стратегії  
й тактики розвитку підприємства 3 1 2

Якість фінансової МСФЗ-звітності 1 2 3

Загальна кількість балів 30 23 37

косорсингу, пошук додаткових критеріїв ефективно-
сті інсорсингу, аутсорсингу та косорсингу як варіантів 
організації процесу переходу на складання фінансової 
МСФЗ-звітності, а також на експертну оцінку з метою 
подальшого моделювання їх впливу на організацію пе-
реходу на складання фінансової МСФЗ-звітності.         
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Рис. 1. Результати порівняльного аналізу можливих варіантів організації переходу на складання МСФЗ
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