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Активна політика інтеграції України у європейському напрямі, а також спрямування її на міжнародну арену потребують 

розробки інтеграційної програми направленої на впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, в основу якої 

покладено перелік змін стосовно облікової політики та послідовні етапи переходу. З приводу цього питання в Україні 

відбувається інтенсивна дискусія. 

Дослідженням проблеми та  можливостей впровадження в Україні МСФЗ займаються такі науковці, як Костюченко В.М., 

Огійчук М.Ф., Жовнер І.В., Ткаченко Н.М., Жук В., Голов С., Малюга Н. та багато інших. На думку Бутинця Ф. застосування 

МСФЗ не є доцільним, оскільки в такому разі виникає плутаниця в  обліку фінансових результатів та майна. У свою чергу  

Пархоменко В. наполягає на необхідності переходу на МСФЗ. Кірейцев Г. засуджує односторонні підходи до економіки, а також 

наголошує на необхідності збереження національних інтересів.  З вищенаведених поглядів [1, 2] науковців можна зробити 

висновок, що ми не спостерігаємо в них єдності, бо вони є різноспрямованими. 

Можливим є декілька варіантів впровадження МСФЗ, які передбачають повний або частковий перехід, якщо вітчизняні 

П(С)БО не суперечать міжнародним стандартам. Україні, в сою чергу слід уникати пакетної конвергенції. Процес впровадження 

МСФЗ є поетапним. На кожному етапі виникають проблеми, які наведені у таблиці 1. 

МСФЗ вважають інструментом глобалізації економіки та розвитку  господарських зв’язків країн світу. Сам процес 

стандартизації обліку як на міжнародному, так і  на національному рівнях  відбувається за рахунок їх уніфікації, таким чином усі 

правила обліку піддаються конвергенції. В умовах спрямування України до ЄС зростає інтерес західних інвесторів відносно 

капіталовкладень в економіку України. Більшість підприємств мають побоювання щодо змін у законодавстві, які не є 

виправданими. На сьогодні П(С)БО та НП(С)БО дещо подібні до МСФЗ, хоча і відбуваються певні доповнення в законодавчу 

базу України у напрямі переходу на світовий рівень. Як напрям вирішення питання з адаптацією звітності до вимог МСФЗ на 

рівні суб’єкта господарювання пропонується залучати спеціалізовані консалтингові та аудиторські фірми, приймати на роботу 

персонал, який має відповідні знання, кваліфікацію та сертифікати, а також проводити додаткові навчання для спеціалістів, які 

вже працюють на підприємстві. Перехід на МСФЗ відіграє важливу роль та сприяє збільшенню притоку іноземного капіталу в 

економіку країни. Завдяки аналізу фінансової звітності  згідно з міжнародними стандартами іноземні інвестори мають 

можливість адекватно оцінювати потенційні виграші від капіталовкладень в певну компанію. ЄБРР та Світовий банк здійснюють 

кредитування тільки  тоді, коли звітність складена відповідно до вимог МСФЗ. Однак необхідно звернути увагу на переваги 

переходу українських підприємств на МСФЗ з погляду суб’єктів господарювання, а також для користувачів фінансової звітності:  

 

Таблиця 1 – Проблеми застосування МСФЗ в Україні на різних етапах впровадження 

Назва етапу Проблеми 

Створення законодавчих та 

організаційних передумов 
впровадження МСФЗ 

- недостатня мотивація керівництва підприємства; 

- надання стислих термінів для підготовчого етапу        
впровадження МСФЗ; 

- нестача кваліфікованих спеціалістів. 

Пристосування 
національної нормативно-

правової бази 

бухгалтерського обліку 

- низька якість облікової інформації; 
- необхідність створення нормативно-правової бази з питань 

обліку для малого бізнесу. 

Удосконалення державного 
регулювання в сфері 

бухгалтерського обліку 

- необхідність урахування національної специфіки; 
- потреба у єдиних методологічних засадах. 

Міжнародне 
співробітництво та світовий 

досвід 

- відсутність досвіду стажування  у Раді з МСБО; 
- не передбачено подальше поширення сфери застосування 

МСФЗ для інших економічних суб’єктів. 

 

 можливість порівнянності даних звітності з іншими суб’єктами господарювання, при цьому не враховується 

територіальна приналежність резидента;  

 забезпечення необхідною інформацією для управлінських рішень; перспективи залучення іноземних інвестицій та 

позик, вихід на міжнародний ринок;  

 забезпечення надійності та прозорості інформації.  

Слід зробити висновок, що стосовно впровадження МСФЗ в Україні існують фінансові, організаційні та кадрові 

труднощі, що є причиною для подальших досліджень даного питання. 
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