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ВПРОВАДЖЕННЯ  МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Впровадження бухгалтерського обліку за Міжнародними стандартами 
фінансової звітності на підприємствах України є одною із складових інтеграції її 
в світову економіку. Питання застосування міжнародних стандартів і 
впровадження їх в національні системи бухгалтерського обліку завжди було 
дискусійним як в наукових колах, так і серед фахівців-практиків. Серед 
вітчизняних вчених вагомий внесок у виявлення цієї проблеми внесли 
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Жук, Т.О. Каменська, Г.Г. Кірейцев, 
М.В. Кужельний, В.М. Пархоменко, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко, 
В.Г. Швець та багато інших вчених. 

В сучасному світі МСФЗ поступово стають своєрідним ключем до 
міжнародного ринку капіталу. Якщо компанія має відповідну звітність, то вона 
отримує відповідний доступ до джерел засобів виробництва, які необхідні для 
розвитку.  

Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності – це необхідний 
елемент ділової культури та управлінського процесу в усьому світі.  

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це сукупність інформації 
бухгалтерського обліку, яка призначена для представлення підприємствам та 
особам, які зацікавлені в результатах діяльності та фінансовим станом складової 
звітності [1, с. 45].  

На сьогоднішній день звітність, яка відповідає міжнародним стандартам 
фінансової звітності, обов’язково надається організаціями та підприємствами, 
які виходять на фондові біржі [2, с. 145].  

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, публічні акціонерні товариства, банківські 
установи, страхові компанії зобов’язані складати та опубліковувати фінансову 
звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, а решта українських 
підприємств можуть самостійно приймати рішення про використання МСФЗ для 
складання звітності [3]. 

В умовах інтеграції України до ЄС виникає підвищений інтерес західних 
інвесторів щодо капіталовкладень в економіку нашої держави. Для залучення 
іноземних інвестицій впровадження МСФЗ відіграє важливу роль, бо збільшує 
можливості притоку іноземного капіталу в економіку. Тому українські компанії 
стикаються з необхідністю представляти результати своєї діяльності згідно 
міжнародних стандартів. Аналізуючи фінансову звітність підприємства згідно 
міжнародних стандартів фінансової звітності, інвестор може адекватно оцінити 
вигоди від капіталовкладень в підприємство, тому що МСФЗ забезпечують 
прозорість фінансової звітності та результатів діяльності підприємства. 
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Питання переходу на МСФЗ може цікавити вітчизняного суб’єкта тим, що 
створюється можливість раціонального та адекватного порівняння рівня 
ефективності українського підприємця з іноземним. Тобто сучасний український 
менеджер може, вільно володіючи відкритою інформацією, порівнювати 
результати своєї діяльності, а точніше діяльності свого об’єкта, з будь-яким 
іноземним. У цій ситуації існують як плюси, так і мінуси. По-перше, суб’єкт, 
таким чином, може створювати вигідну для себе рекламну кампанію. По-друге, 
приймати найбільш ефективні рішення, спостерігаючи результати і досвід 
подібного іноземного суб’єкта. Так само ця інформація може створити й 
антирекламу українській економіці в цілому, оскільки сучасний стан 
вітчизняного господарства бажає кращого. 

Отже, обов’язковість впровадження МСФЗ підприємствами України 
обумовлена рядом причин:  вимога іноземних інвесторів;  доступ до 
міжнародних банківських ресурсів;  отримання інформації нового рівня про 
фінансове положення компанії, яку національна система звітності не дає.  

Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності 
супроводжується виникненням ряду проблем:  

1) відсутність вимоги стосовно обов’язковості застосування МСФЗ на
українських підприємствах; 

2) відсутність повного тлумачення та пояснень стосовно заповнення, що
приводить до розбіжностей в думках; 

3) П(С)БО не відображають усіх підходів до обліку та моделей оцінки
статей фінансової звітності, вимог до розкриття інформації, всіх пояснень, які 
містять міжнародні стандарти фінансової звітності. Наприклад, у МСФЗ є такі 
стандарти, які в українських стандартах відсутні та навпаки. Один з таких 
П(С)БО № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»;  

4) необхідність впровадження нової нормативної бази бухгалтерського
обліку на національному рівні; 

5) прагнення українських бухгалтерів застосовувати в фінансовому обліку
підходи податкового законодавства. Це робиться для скорочення різниць між 
фінансовим та податковим обліком;  

6) виникнення додаткових витрат внаслідок потреби у придбанні нового
програмного забезпечення, за допомогою якого складання звітності значно по-
легшило б роботу персоналу та зменшило можливість допущення помилок;  

7) складання фінансової звітності за МСФЗ здійснюється одночасно з
веденням обліку за національними стандартами. Це значно збільшує наванта-
ження на бухгалтерів компанії чи організації. Така ситуація призводить до 
відтоку професійних кадрів, а у нових кадрів рівень професійності не завжди 
вище, ніж у попередніх. При цьому нові кадри встановлюють дуже високі вимоги 
до заробітної плати;  

8) українські бухгалтери звикли до чіткого регламентування облікових
рішень та процедур, тому розуміння МСФЗ бухгалтерами нашої країни пов’язано 
з деякими труднощами, наприклад, широке використання професійного 
судження для признання, оцінки та розкриття інформації у фінансовій звітності. 
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Ця проблема виникає тому, що українських бухгалтерів вчили суворо 
дотримуватися чітких правил та стандартів; 

9) перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності також є
проблемою для вітчизняних аудиторів, тому що складання звітності за МСФЗ 
передбачає подальшу її перевірку та отримання аудиторського висновку. 
Зарубіжні інвестори не дуже довіряють українським аудиторам, тому будуть 
звертатись до більш великих світових аудиторських компаній, а це, в свою чергу, 
неминуче збільшує витрати підприємства. 

Не зважаючи на особливості та труднощі процесів упровадження МСФЗ в 
Україні, слід констатувати: цей процес є об’єктивною реальністю і необхідністю 
для переважної більшості підприємства, діяльність яких пов’язана зі світовими 
ринками;  рано чи пізно, а краще раніше, щоб вітчизняні підприємства 
впроваджували прозорі облікові процедури та могли використати власну 
звітність як додатковий аргумент інвестиційної привабливості. Питаннями 
впровадження МСФЗ поступово переймаються і в Україні. Однак відмінність 
між українськими та міжнародними стандартами полягає у принципах обліку, 
звітності й розкритті фінансової інформації. 

Список використаних джерел: 
1. Голов С. Міжнародні стандарти фінансової звітності: удосконалення та застосування //
Бухгалтерський облік та аудит. – 2007. – № 11. – С. 43–58. 
2. Циган Р.М. Перспективи переходу України до міжнародних стандартів фінансової
звітності // Вісник ЖДТУ, 2012. – № 1(47) – С. 145–147. 
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999
№ 996-XIV. [Електронний ресурс] – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua 
4. Картузова Т.В. Необхідність переходу України на міжнародні стандарти фінансової
звітності // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – № 20.9. – С.176–179. 




