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формують жорсткі вимоги до організації відповідної системи підтримки управлінських 

рішень.  

Українським компаніям для підвищення конкурентоздатності при політиці «вільної 

торгівлі» з ЄС життєво необхідні комплексні рішення по оптимізації бізнесу. Саме їх 

повинен пропонувати ринок управлінських консалтингових послуг. При таких запитах та 

амбіціях ринок та бізнес консалтингових послуг поступово зможе самоорганізуватися як 

окремий вид високоприбуткового легального ділового процесу. 
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Масштабний розвиток підприємництва, інтеграція світових економічних ринків 

банківських та інших фінансових установ, динамічна зміна податкового законодавства 

України нині поставили особливо актуальним питання про входження нашої країни до 

європейського та світового економічного простору. 

Загальновідомо, що Україна прагне стати членом Європейського Союзу, але процес 

набуття цього статусу вимагає перегляду всього чинного законодавства, удосконалення 

системи обліку, звітності. У зв’язку з цим 18 березня 2004 року було затверджено Закон 

України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» № 1629. Цим Законом було визначено 

обов’язковість застосування підприємствами Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ) [1]. 

Слід зауважити, що з розвитком ринкових відносин і економічних зв'язків 

бухгалтерський облік став необхідною ланкою та відіграє одну з найважливіших ролей у 

всій структурі зовнішньоекономічної діяльності.  
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Процес переходу України на Міжнародні стандарти фінансової звітності є дуже 

складним і суперечливим, тому це питання привертає увагу багатьох вчених спеціалістів, 

науковців цієї галузі. Наприклад, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, О.В. Небильцова, Н.М. 

Ткаченко, Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька та інші. Також кандидат економічних наук, 

доцент Севастопольського національного технічного університету Л.І. Ірха вважає, що 

удосконалення теорії і практики бухгалтерського обліку, впровадження міжнародних 

стандартів фінансової звітності – це створення прозорої системи контролю за діяльністю 

суб’єктів господарювання України в умовах євроінтеграції. 

Перехід українських підприємств на МСФЗ надає можливості для  ефективного 

функціонування інформаційної системи підприємства. Використання єдиних стандартів 

дозволяє міжнародним фінансовим ринкам об’єктивно оцінити результати діяльності 

підприємств та забезпечує для зацікавлених сторін та інвесторів  прозорість і відкритість 

фінансової звітності суб’єктів господарювання, що сприятиме зростанню інвестиційної 

привабливості національних підприємств. 

Мета даної роботи полягає у висвітленні необхідності реформування української 

системи бухгалтерського обліку й адаптації фінансової звітності до міжнародних 

стандартів. 

Вітчизняна система фінансової звітності  зазнала значних змін через розвиток 

ринкових відносин та інтеграцію України до світової спільноти. На перший план було 

винесено питання розробки та застосування такої методології бухгалтерського обліку і 

звітності, яка відповідала б міжнародним стандартам, які є найбільш уніфікованими 

вимогами до організації і ведення звітності, що дає можливість наблизити національну 

систему бухгалтерського обліку до європейської та створити більш сприятливі умови для 

іноземних інвесторів  [2]. 

Перші кроки до переходу на МСФЗ Україна зробила ще у 1998 році, коли 

постановою КМУ від 28.10.1998 р. № 1706 була затверджена «Програма реформування 

системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової 

звітності» [3]:. Головним завданням цієї програми було приведення національної системи 

обліку і звітності до міжнародних стандартів. 

Відтак було розроблено і ухвалено Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» 16 липня 1999 року № 996-XIV, що набув чинності 1 січня 2000 року. 

Також у 2000 році було прийнято і затверджено 13 Положень бухгалтерського 

обліку (П(С)БО). Протягом 2000 року було затверджено ще сім П(с)БО. Відповідно до 

цього, Міністерство фінансів України регулярно вносить зміни в Національні стандарти, 

наближаючи їх до міжнародних, і таким чином скорочує різницю між вітчизняною 

системою обліку та загальноприйнятою світовою практикою, тому впровадження МСФЗ в 

Україні – лише питання часу. 

Отже, можна стверджувати, що нова епоха в українському бухгалтерському обліку 

розпочалась з 1 січня 2000 року.  

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України  відіграла велику роль у 

процесі розробки методології бухгалтерського обліку. Федерацією було перекладено та 

видано української мовою Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), 

посібників бухгалтерського обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами, 

а після розроблено методику трансформації фінансової звітності відповідно до МСБО.  

Прийняття і використання МСБО є важливою потребою державотворення України. 

Але існує низка проблем, які виникли при переході на МСФЗ і потребують коригування, а 

саме: узгодження норми міжнародних стандартів з існуючими в Україні Положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку з метою ефективного впровадження міжнародних 

стандартів фінансової звітності; створення нормативної бази МСФЗ для України, для того, 

щоб не було подвійної системи фінансової звітності (як сьогодні в Україні – 

бухгалтерський та податковий облік); розробка Інструкції по переходу підприємств 
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України на міжнародні стандарти фінансової звітності; загальноприйняті принципи 

бухгалтерського обліку України привести у відповідність до міжнародних стандартів 

фінансової звітності з встановленням регламенту щодо застосування МСФЗ; усунення 

непрозорих шляхів спрощення процедури ведення обліку і складання форм фінансової 

звітності. 

Слід зазначити і позитивні сторони переходу, а саме: прийняття та використання 

МСФЗ забезпечує як зменшення ризиків для кредиторів та інвесторів, так і зниження 

витрат кожної країни на розробку власних стандартів; поглиблення міжнародної 

кооперації в галузі бухгалтерського обліку; відносно однозначне розуміння фінансової 

звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі. Тільки на основі єдиних 

методичних підходів, уніфікації застосовуваних у світі методів обліку можливе складання 

фінансової звітності, зрозумілої фахівцям будь-якої країни. Крім того, показники 

міжнародних стандартів фінансової звітності дозволяють отримати дані для систем 

національних рахунків, а також для порівняльного аналізу економіки різних держав. 

Використовуючи МСФЗ, великі компанії керуються міркуваннями престижу і проведеної 

ними політики інформаційної відкритості у відносинах із зацікавленими користувачами, 

що підвищує довіру до компанії. 

Відповідно до вищезазначеного на сьогодні актуальним питанням є створення дієвої 

системи підготовки і підвищення кваліфікації бухгалтерів для забезпечення оперативною, 

достовірною, якісною інформацією власників, інвесторів та інших користувачів 

фінансової інформації. 

Отже, можна зробити висновки, що адаптування фінансової звітності до положень, 

принципів та вимог МСФЗ здійснюється з метою виходу на світові ринки. На 

сьогоднішній день МСФЗ є ефективним інструментом європейської інтеграції та частиною 

сталого економічного розвитку для нашої країни. Україна обрала шлях щодо розробки 

національних стандартів на основі МСФЗ і можливо це впровадить уникнення 

необхідності складання податкової та спеціалізованої звітності, зменшить ризики для 

інвесторів та кредиторів, забезпечить прозорість та зрозумілість інформації, підвищить 

зростання довіри до показників фінансової звітності, поглибить міжнародну кооперацію в 

галузі бухгалтерського обліку. 
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В умовах сучасного світового економічного розвитку держав та поширення 
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