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Постановка проблеми. Одним з найважливіших 
показників українських підприємств та організа-
цій, що характеризує підприємство і є дуже важ-
ливою та невід’ємною часткою для користувачів, 
є фінансова звітність, яка оформлена за міжнарод-
ними стандартами. Все частіше іноземні інвестори 
чи банки хочуть бачити звітність саме за новими 
стандартами, але не всі підприємства бажають пере-
ходити на них.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
таннями переходу на МСФЗ займається Федера-
ція професійних бухгалтерів та аудиторів України 
(ФПБАУ), українська консалтингова мережа (УКМ), 
значний внесок у це питання зробили такі вчені, як  
Ю.П. Франко, О.О. Яковенчук, О.А. Петраченко, 
О.М. Діділовський, И.М. Пожаріцька, Г.Н. Новікова.

Постановка проблеми. Мета статті – виявити 
основні проблеми переходу українських компанії на 
міжнародні стандарти фінансової звітності та запро-
понувати шляхи вирішення цих проблем; вивчити 
позитивні наслідки впровадження МСФЗ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пере-
хід на міжнародні стандарти фінансової звітності – 
це необхідний елемент ділової культури та управлін-
ського процесу в усьому світі. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це 
сукупність інформації бухгалтерського обліку, яка 
призначена для представлення підприємствам та осо-
бам, які зацікавлені в результатах діяльності та фі-
нансовим станом складової звітності [3, с. 45].

Вони представляють собою ефективний інстру-
мент підвищення прозорості та зрозумілості інфор-
мації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарю-

вання, створює базу для визначення доходів і витрат. 
МСФЗ можна розглядати як інструмент глобалізації 
економіки та світових господарських зв’язків.

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

На сьогоднішній день звітність, яка відпові-
дає міжнародним стандартам фінансової звітності, 
обов’язково надається організаціями та підприєм-
ствами, які виходять на фондові біржі [8, с. 145].

Інвестор з Великобританії чи з Франції не зовсім 
розуміє звітність за національними стандартами. Ці 
обставини не дають змогу повністю взаємодіяти укра-
їнським підприємствам на міжнародному рівні, зава-
жають нормальному виходу на зовнішні ринки капі-
талу та спільній діяльності з різними країнами світу. 

Впровадження МСФЗ не українських підпри-
ємствах та організаціях сприйняли без ентузіазму. 
Звідси випливає байдужість застосування МСФЗ до 
тих пір, поки держава не потребує цього.

Україна працює в напрямку зближення європей-
ського та українського законодавства. Головне місце 
в цьому зближенні займає адаптація законодавства 
про аудиторську діяльність, національних стандартів 
бухгалтерського обліку до європейських міжнарод-
них норм, досягнення прозорості українського бізне-
су, а також застосування МСФЗ [4, с. 8]. 

Україна нещодавно закінчила перехідний період 
на ринкову економіку, тому їй потрібно визначити 
ступінь застосування МСФЗ в практичній діяльнос-
ті підприємств. МСФЗ мають рекомендаційний ха-
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рактер і представляють собою міжнародний орієнтир 
стандартизації та гармонізації фінансової звітності 
та бухгалтерського обліку в усьому світі.

В умовах інтеграції України до ЄС виникає підвище-
ний 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. 

Отже, обов’язковість впровадження МСФЗ під-
приємствами України обумовлена рядом причин:

- вимога іноземних інвесторів;
- доступ до міжнародних банківських ресурсів;
- отримання інформації нового рівня про фінан-

сове положення компанії, яку національна система 
звітності не дає.

Впровадження міжнародних стандартів фінан-
сової звітності супроводжується виникненням ряду 
проблем: 

1) відсутність вимоги стосовно обов’язковості за-
стосування МСФЗ на українських підприємствах;

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

3) відсутність кваліфікаційних кадрів, які воло-
діють МСФЗ. Йдеться мова не лише про підготовку 
звітності, а й про використання і розуміння її. Але 
зараз головним є досвід, який проявляється у про-
цесі активної праці: чим більше українських компа-
ній будуть використовувати МСФЗ на практиці, тим 
більше в країні буде з’являтися кваліфікованих спе-
ціалістів[5, с. 178];

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

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

6) бухгалтери на підприємствах ігнорують вимо-
ги стандартів: не нараховуються резерви та забезпе-
чення майбутніх витрат та платежів, не проводяться 
уцінки активів та дисконтування заборгованості, не 
розраховується відстрочений податок на прибуток. 
Ці недоробки перекручують правдивість даних. Звід-
си випливає дуже оптимістична звітність, але на-
справді стан більшості таких компаній набагато гір-
ший, ніж написано у звітах;

7) прагнення українських бухгалтерів застосову-
вати в фінансовому обліку підходи податкового зако-
нодавства. Це робиться для скорочення різниць між 
фінансовим та податковим обліком;

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

9) необхідність у зборі додаткової інформації, яку 
вимагають МСФЗ, і, відповідно, включення до поса-
дових обов’язків працівників підрозділів додаткових 
функцій;

10) складність окремих стандартів. Наприклад, 
стандарти МСФЗ, які присвячені відображенню у 
звітності фінансових інструментів, зокрема вкла-
день у цінні папери, похідних інструментів, дебі-
торської та кредиторської заборгованості; активи і 
зобов’язання мають бути оцінені за справедливою 
вартістю, що є складним завданням для вітчизняних 
фахівців;

11) висока вартість підготовки кадрів: при під-
готовці кадрів підприємство витрачає приблизно від 
800$ до 6$ тис. і більше. Такі спеціалісти будуть ко-
штувати дорого для підприємства. Держава повинна 
мотивувати українські підприємства та організації са-
мостійно проводити підготовку кадрів. Таке навчання 
можна здійснювати за двома напрямками: підготовка 
молодих спеціалістів та отримання можливості підви-
щення кваліфікації бухгалтерів зі стажем. Навчання 
сприяє підвищенню заробітної плати спеціаліста з 
міжнародною кваліфікацією у 2 рази. Нажаль, укра-
їнські реалії свідчать про те, що українські компанії 
та організації зовсім рідко виділяють кошти на на-
вчання та підготовку кадрів і навіть не заохочують 
робітників, які самостійно навчаються та сертифіку-
ються. Дуже рідко, коли роботодавець може привіта-
ти наявність у претендента сертифіката. 

В міжнародному стандарті освіти для професій-
них бухгалтерів на базовому рівні (бакалавр) перед-
бачено отримання необхідних знань з МСФЗ, а це на 
сьогоднішній день в Україні не реалізується [6]. 

Все ж таки українські підприємства повинні зро-
зуміти, що МСФЗ – це нормальні витрати, які не-
обхідні як для зовнішніх, так і для внутрішніх ко-
ристувачів. Підприємства та організації, які, все ж 
таки, прийняли рішення про впровадження на під-
приємстві міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності, повинні залучати значні ресурси: фінансові, 
кадрові, консалтингові. Багато компаній втрачають 
свій інтерес до поставленої задачі, бо хочуть за дуже 
короткий період часу здійснити підготовку спеціаліс-
тів. Найчастіше в таких ситуаціях процес навчання 
припиняється, бо це неможливо.

В Україні є багато компаній, які проводять курси 
з навчання та впровадження МСФЗ, такі як агент-
ства з МСФЗ, які надають повний спектр семінарів, 
тренінгів та сертифікаційних програм з міжнародних 
стандартів; курси від компанії «Нікленд», «Азімут», 
а також фірми «Главбух-аудит» та «Контракти-ау-
дит» та інші. У середньому тривалість таких курсів 
складає від 8 до 10 місяців. Вартість навчання скла-
дає від 5 тис. грн. до 8 тис. грн.;

12) складання фінансової звітності за МСФЗ 
здійснюється одночасно з веденням обліку за націо-
нальними 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 вста-
новлюють дуже високі вимоги до заробітної плати;

13) українські бухгалтери звикли до чіткого 
регламентування облікових рішень та процедур, 
тому розуміння МСФЗ бухгалтерами нашої країни 
пов’язано з деякими труднощами, наприклад, ши-
роке використання професійного судження для при-
знання, оцінки та розкриття інформації у фінансовій 
звітності. Ця проблема виникає тому, що україн-
ських бухгалтерів вчили суворо дотримуватися чіт-
ких правил та стандартів;

14) організаційна проблема. Вона складається з 
з’ясування, хто повинен впроваджувати розроблені 
та прийняті нормативні акти в повсякденну практи-
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ку бухгалтера, та хто повинен нести відповідальність 
за ефективність цього процесу. Вирішення цієї про-
блеми пропонує вибір варіанту регулювання бухгал-
терського обліку: державного або професійного. При 
цьому цей вибір залежить від економічної ситуації в 
країні, соціально-політичної ситуації, національних 
традицій [7, с. 274];

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

Також на Україні є проблема з органами аудитор-
ського саморегулювання. В країні є багато аудиторів, 
які підтверджують недостовірну звітність підпри-
ємств та організацій. Цю проблему можна вирішити 
завдяки підвищенню професійної та посадової відпо-
відальності та впровадженням контролю за дотри-
манням аудиторських стандартів;

16) МСФЗ не регулюють складання звітності гро-
мадськими, бюджетними, благодійними та іншими 
організаціями. Міжнародні стандарти орієнтовані 
тільки на комерційні підприємства, також вони не 
призначені для застосування їх на підприємствах ма-
лого та середнього бізнесу. Це відбувається через ви-
сокі витрати на складання звітності за вимогами між-
народних стандартів фінансової звітності. А це, в свою 
чергу, значно звужує коло його розповсюдження.

Але не тільки Україна має проблеми із впрова-
дженням міжнародних стандартів фінансової звітнос-
ті. Країни ЄС та інші держави мають також достатньо 
проблем: навчання або перекваліфікація робітників, 
недостатнє застосування механізмів примусового 
складання звітності за МСФЗ, занадто пізній перехід 
на нові стандарти, велике навантаження на компанії, 
відсутність у робітників достатніх знань.

Для вирішення вищеперерахованих проблем 
можна запропонувати деякі рішення на державному 
рівні: 

1) скоординувати дії, які регулюють організацію і 
методику бухгалтерського обліку та фінансової звіт-
ності;

2) перекласти міжнародні стандарти на україн-
ську мову;

3) розробити методичні рекомендації з застосу-
вання міжнародних стандартів фінансової звітності 
та бухгалтерського обліку;

4) узгодити П(С)БО та податкове законодавство 
для формування оптимальної моделі взаємозв’язку 
систем бухгалтерського та податкового обліку;

5) обов’язково проводити заходи, які направлені 
на дотримання професійної етики;

6) призначити відповідальних за адаптацію і 
впровадження стандартів;

7) визначити перелік суб’єктів, які зобов’язані 
надавати звітність за МСФЗ;

8) вдосконалити первинну облікову документа-
цію, яка б давала можливість максимально викорис-
товувати бухгалтерську інформацію для складання 
фінансової звітності за міжнародними стандартами; 

9) сприяти підготовці та підвищенню кваліфіка-
ції спеціалістів та здійснювати міжнародне співро-
бітництво в межах міжнародних спеціалізованих ор-
ганізацій.

Незважаючи на проблеми, пов’язані з переходом 
на МСФЗ, є багато позитивних моментів: звітність, 
яка складається за МСФЗ, зрозуміла та порівняна в 
усьому світі; інформація, яка надана в таких звітах, 
несе значний потенціал для управління та подальшо-
го контролю. В подальшому ряд проблем вирішить-
ся, і це сприятливо вплине на стан українських під-
приємств.

Наявність звітності за міжнародними стандарта-
ми на підприємстві, безумовно, сприятливо впливає 
на відношення з банками та банківськими організа-
ціями, говорить про високий рівень менеджменту на 
підприємстві, про серйозне ставлення до ведення біз-
несу та подальші перспективи підприємства у май-
бутньому, високий професіоналізм та кваліфікацію 
робітників, які працюють на цьому підприємстві. Це 
дає можливість ефективно розкривати наявні фінан-
сові ризики у суб’єктів звітування, а також впли-
ває на прозорість бізнесу. Така звітність дозволяє 
адекватно оцінити поточний фінансовий стан під-
приємства та спрогнозувати перспективи розвитку. 
Завдяки цьому можна залучити більш дешевий акці-
онерний або кредитний капітал. МСФЗ дають змогу 
порозумітися інвестору та емітенту.

Висновок з проведеного дослідження. Проблеми 
переходу до МСФЗ – це проблеми не тільки Міністер-
ства фінансів Україна, але й кожного окремого укра-
їнського підприємства та бухгалтерів. Якщо повніс-
тю не контролювати перехід підприємств на МСФЗ 
на державному рівні, то переходити на нові стандар-
ти підприємства будуть тільки у випадку крайньої 
необхідності. Але ж необхідно пам’ятати, що між-
народні стандарти фінансової звітності дають змогу:

- за дуже короткий проміжок часу сформувати 
звітність з високою точністю; 

- ефективно та об’єктивно оцінювати фінансовий 
стан та ухвалювати обґрунтовані управлінські рі-
шення;

- отримувати компаніям міжнародну репутацію ін-
новатора та серйозного партнера міжнародного рівня.
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