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Однією із причин проблем інтеграції український компаній на світовий ринок є 

недоступність інформації, яка відображається у фінансовій звітності компаній для 

іноземних партнерів. Ця проблема є особливо актуальною для України, оскільки ми 

прагнемо увійти до складу Європейського Союзу. Тому впровадження єдиних стандартів 

дозволяє міжнародним фінансовим ринкам об’єктивно оцінювати результати діяльності 

підприємств та забезпечувати відкритість, повноту та прозорість фінансової звітності для 

зацікавлених користувачів.  

Прийняття КМУ «Програми реформування системи бухгалтерського обліку із 

застосуванням міжнародних стандартів» стало передумовою впровадження МСФЗ в 

Україні. Воно було пов’язане з тим, що українські стандарти не відповідали належним 

чином потребам сучасних користувачів фінансової звітності – інвесторів, власників та ін. 

Розглянемо основні відмінності між МСФЗ та П(С)БО:  

1) Згідно із П(С)БО фінансова звітність складається зі звіту про фінансовий стан, 

звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал 

та приміток до фінансової діяльності. Для банків та бюджетних установ встановлені окремі 

форми звітності [3]. Відповідно до МСФЗ повний комплект фінансової звітності включає 

звіт про фінансовий стан на дату закінчення періоду, звіт про прибутки та збитки за період, 

звіт про зміни в капіталі за період, звіт про рух грошових коштів, примітки (складаються з 

короткого огляду основних принципів облікової політики та іншої пояснювальної 

інформації) [2]. 

2) На відміну від національних стандартів, що визначають дату, станом на яку 

необхідно складати звітність, як фіксовану, міжнародні – не фіксують дату для фінансової 

звітності. 

3) Грошовим вимірником звітності в Україні є гривня, згідно МСФЗ – будь-яка 

валюта. 

4) У МСФЗ детально визначається перелік користувачів фінансової звітності та їх 

інформаційні потреби, тоді як П(С)БО не класифікує користувачів за певними групами. 

5) На відміну від МСФЗ, у П(С)БО визначено якісні характеристики та принципи 

підготовки фінансової звітності. Проте вони відсутні у МСФЗ, тому непослідовність 

викладення ускладнює їх розуміння і сприйняття. 
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