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Головним завданням переходу на міжнародні стандарти фінансової 

звітності (МСФЗ) є забезпечення доступу всіх заінтересованих користувачів  до 

інформації та звітності, яка дає об'єктивну  картину фінансового становища і 

результатів діяльності суб'єкта господарювання; підтримка стабільності і 

прозорості у фінансовому світі. Для прийняття фінансових рішень 

підприємствам і інвесторам потрібно бачити, що відбувається з компанією, в 

яку вони хочуть інвестувати. 

МСФЗ – ефективний інструмент підвищення прозорості та зрозумілості 

інформації, яка розкриває діяльність суб'єктів господарювання, створює 

достовірну базу для визначення доходів і витрат, оцінювання активів і 

зобов'язань [1].  

Здавалося би, що може бути простіше – ніж перейти на стандарти, які 

використовують десятки тисяч компаній по всьому світу. Багато переваг і 

можливостей дає перехід до МСФЗ: 

– прозорість інформації; 

– однакової форми звітності з іншими організаціями; 

– підвищення довіри з боку потенційних партнерів; 

– залучення іноземних інвестицій в економіку України, а також виходу на 

зарубіжні ринки. 

Проблемою при переході може стати недостатня кваліфікація осіб, які 

складають фінансову звітність підприємства. За відсутністю працівників, які 

знають правила складання фінансової звітності за МСФЗ, треба розпочати 

освіту власних фахівців, які в подальшому зможуть здійснити перехід на МСФЗ 

власними силами. 

Загалом можна виділити такі групи користувачів фінансової звітності: 

1. власники – це ті, хто утримують інструменти, класифіковані як капітал: 

а) інвестори, які вкладають свій капітал у підприємство; 

б) акціонери, зацікавлені в інформації, яка дозволяє їм оцінити здатність 

компанії виплачувати дивіденди; 

2. працівники, зацікавлені в інформації щодо стабільності та прибутковості 

діяльності своїх роботодавців, а також в інформації, яка дозволяє оцінити 

здатність їх компанії забезпечити належну оплату праці, пенсію і 

працевлаштування; 

3. кредитори цікавляться інформацією, яка дозволяє їм визначити, чи 

будуть повернені вчасно кредит і відсотки за ним; 

4. постачальники й інші торгові кредитори, яких цікавить інформація, що 

дасть їм можливість визначити, чи буде погашена у визначений термін 
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заборгованість перед ними; 

5. покупці, яких цікавить інформація про стабільність компанії, особливо, 

коли вони укладають з нею довгострокові контракти чи залежать від неї; 

6. державні органи влади зацікавлені в розподілі ресурсів, а значить і в 

діяльності компанії [2, с.41]. 

Отже, переваги використання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами є і вони дуже вагомі для більшості користувачів. Принципи, 

закладені в порядок формування звітності згідно з МСФЗ, роблять її більш 

інформативною і здатною відобразити істинний майновий стан підприємства. 

Тому МСФЗ актуальні як для іноземних інвесторів, так і для національних. 

Перехід до міжнародних стандартів фінансової звітності дасть змогу залучити 

іноземних інвесторів і розширити експортні можливості України, що вплине на 

зниження безробіття, подолання кризи та процвітання економіки України. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВAДЖЕННЯ МСФЗ У ДЕРЖAВНОМУ СЕКТОРІ 

 

Aнотaція: з’ясовано шляхи реалізації, проблеми впровaдження МСФЗ в 

державному секторі. Висвітлено послідовність впровaдження міжнaродних 

стaндaртів обліку тa звітності відповідно до діючого зaконодaвствa. 

Співробітництво Укрaїни з міжнaродними оргaнізaціями, фінансовими 

устaновaми, діяльність на вaлютних фондових тa інвестиційних ринкaх 

потребують відкритості тa прозорості інформaції з економічних питaнь, 

зокремa з питань бухгaлтерського обліку, відповідності міжнaродним 

стaндaртaм. 

Нa сьогодні в Укрaїні тривaє процес реформувaння системи 

бухгaлтерського обліку тaфінaнсової звітності в держaвному секторі з 

урaхувaнням вимог міжнaродних стандартів бухгaлтерського обліку для 

держaвного сектору шляхом зaпровaдження нaціонaльних положень 

(стaндaртів) бухгaлтерського обліку в держaвному секторі, розроблених нa 

основі міжнaродних стaндaртів. 
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