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стабільні емітенти, які мають високі фінансові результати, можуть їх отримати. 
Стабільність у світі багато в чому залежить від урівноваженості попиту та 
пропозиції на фондових біржах, що є основою регулювання біржової діяльності. 
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Активна політика України щодо євроінтеграції та впевнений крок на 

міжнародну арену вимагають певних змін у різних сферах, у тому числі у 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. Процес переходу на Міжнародні 
стандарти фінансової звітності для нашої країни став невідворотним. Особливо 
актуальним це питання стало із внесенням змін, які діють з червня 2011 року до 
Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» стосовно 
застосування міжнародних стандартів [2]. Складання звітності та консолідованої 
фінансової звітності за міжнародними стандартами найшли своє відображення з 
затвердженням НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» у лютому 



Секція 1.  
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2013 року [4] та НПСБО 2 «Консолідована фінансова звітність» у червні 2013 
року. 

Питаннями відповідності звітності міжнародним вимогам і стандартам та їх 
досконалому тлумаченню приділялась увага багатьох провідних науковців, таких 
як Голов С.Ф., Костюченко В.М., Небильцова О.В., Ткаченко Н.М., Жовнер І.В. 
Бутинець Ф.Ф., Яцишин Н.З., тощо. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі МСФЗ)  характеризуються 
як стандарти, що ґрунтуються на принципах, на відміну від прийнятої у США 
системи GAAP, яка визначається як стандарти, що грунтуються на правилах. Це 
означає, що стандартизація МСФЗ не ставить на меті деталізувати всі процедури 
та механізми фінансового обліку, в багатьох випадках віддаючи перевагу довірі до 
професійної самостійності бухгалтерів, які при вирішенні багатьох питань мають 
покладатися на службове сумління та особисті професійні судження. 

В Україні також є законодавча база, що регламентує бухгалтерський облік, 
крім того використовуються національні положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку, хоча відбувається широке використання і МСФЗ. Необхідно зауважити, що 
на сьогодні Міжнародні стандарти фінансової звітності за своєю структурою і 
змістом схожі на П(С)БО та НП(С)БО, крім того впроваджуються все нові зміни і 
вносяться відповідні доповнення в законодавчу базу України для поступового 
переходу на міжнародний рівень. Концептуальна суперечність національних 
стандартів полягає у їхньому спрямуванні на регламентацію бухгалтерського 
обліку, а не щодо складання і подання фінансової звітності. МСФЗ виходять з 
того, що оскільки інтерпретація фінансової звітності має бути однаковою в різних 
країнах світу, то і самі МСФЗ мають охоплювати не лише стандарти, а й приклади 
практичного впровадження. 

До основних переваг Міжнародного стандартів обліку можна віднести 
наступні: 

– дозволяє здійснювати ефективний фінансовий аналіз підприємства щодо 
його ліквідності та платоспроможності; 

– дає можливість реального прогнозу щодо майбутньої діяльності 
підприємства; 

– фінансова звітність, яка підготовлена за МСБО, є доступною не тільки для 
фахівців, а й для широкого кола користувачів; 

– надає можливість порівнювати себе з конкурентами та компаніями, які 
випускають подібну продукцію, що буде вагомою допомогою при прийнятті 
управлінських рішень. 
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Однак перехід на МСФЗ вимагає вирішення ряду проблем, серед яких є 
наступні: необхідність формування інституційних механізмів, що забезпечують 
розроблення, впровадження МСФЗ і нагляд за їх дотриманням на міжнародному, 
національному і регіональних рівнях, а також забезпечення скоординованої 
роботи цих механізмів; потреба у вирішенні питань правового впровадження 
МСФО в національну практику, розроблення нових нормативів і внесення змін до 
діючої законодавчо–нормативної бази; необхідність чіткого розуміння сфери 
застосування МСФЗ на національному рівні; необхідність вирішення технічних 
питань, пов'язаних як зі специфікою МСФЗ, так і з національними особливостями 
[3]. 

Отже, завдяки спільним зусиллям розвинутих країн поступово створюється 
уніфікована система бухгалтерського обліку, тому МСФЗ на сьогодні є 
найперспективнішою системою обліку в напрямку масового застосування, 
введення та використання підприємствами різних розвинутих країн світу. 
Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні розпочато. 
Проте шлях цей не є простим – існують багато проблем, розбіжностей та 
відмінностей щодо впровадження в національну систему обліку принципів, 
методів та положень, які використовуються в міжнародній практиці. 
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