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Анотація. У роботі досліджується перехід фінансової звітності 

українських підприємств на міжнародні стандарти, виокремлюються етапи 

цього процесу. Стандартизація і гармонізація фінансової звітності 

розглядаються як підготовка умов для впровадження МСФЗ і удосконалення 

процесів їхнього подальшого застосування; а також процеси якісних змін 

обліково-аналітичної інформації, яка міститься у фінансовій звітності 

українських підприємств. Аналізується гармонізація обліку і звітності як з 

МСБО та МСФЗ, так і з Директивами ЄС. Досліджується практика 

впровадження МСФЗ українськими підприємствами. 
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Abstract. In this paper we study the transition of financial statements of 

Ukrainian companies to international standards, distinguish stages of the process. 

Standardization and harmonization of financial reporting are seen as preparing the 



conditions for the implementation of IFRS and the enhancement of their further use; 

and processes of qualitative changes in accounting and analytical information 

contained in the financial statements of Ukrainian companies. We analyze the 

harmonization of accounting and reporting with both IAS and IFRS and EU 

Directives. We investigate the practical implementation of IFRS by Ukrainian 

enterprises. 
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Вступ. Актуальність дослідження обумовлена тим, що обліково-

аналітична інформація за МСФЗ вважається найбільш якісною інформацією для 

забезпечення потреб управління інвестиційними процесами. [6, с.293] Мета 

дослідження полягає у виокремленні етапів переходу фінансової звітності 

українських підприємств на міжнародні стандарти та їхній характеристиці. 

Об’єкт дослідження - це реформування фінансової звітності українських 

підприємств на базі Концептуальних основ складання фінансової звітності і  

МСФЗ (IAS/IFRS).  Предметом дослідження є методичні та організаційні засади 

переходу фінансової звітності українських підприємств на МСФЗ. 

Для досягнення визначеної мети необхідно розглянути такі питання. По-

перше, стандартизація і гармонізація фінансової звітності як підготовка умов 

для впровадження МСФЗ і удосконалення процесів їхнього подальшого 

застосування. Перехід на МСФЗ здійснюється в умовах гармонізації та 

стандартизації. Окремо в наукових дослідженнях не надається визначення 

понять гармонізації і стандартизації звітності. Науковці розглядають ці процеси 

відносно до бухгалтерського обліку. Так, Гадзевич О.І. визначає гармонізацію 

обліку як узгодження вимог до ведення бухгалтерського обліку в країнах світу, 

натомість Петрук О.М. - як процес уніфікації методів і принципів 

бухгалтерського обліку у формі стандартів [2, с.43]. Сафарова А.Т. розглядає 

стандартизацію, як встановлення єдиних показників, за якими можна було б 

зіставити дані бухгалтерського обліку різних країн [2, с. 68]. У свою чергу, 



В.В.Рєзнікова і О.С.Орлова пропонують наступні напрями гармонізації системи 

обліку і звітності в Україні: 1) гармонізація обліку і звітності з МСБО та МСФЗ; 

2) гармонізація обліку і звітності з Директивами ЄС; 3) гармонізація обліку і 

звітності всередині країни. [9, с.211]. Але на нашу думку, заслуговують уваги 

тільки перший і другий напрями. Це пояснюється тим, що національний 

бухгалтерський облік і звітність гармонізують із МСФЗ та Директивами ЄС. 

Голубнича Г. пропонує «…окремим історичним етапом розвитку фінансової 

звітності вважати прийняття і впровадження порядку формування та складу 

фінансової звітності фінансових корпорацій». [3, c.10]  

Постільки українські стандарти не відповідають в повній мірі потребам 

сучасних користувачів фінансової звітності - інвесторів, акціонерів, фінансових 

інститутів та ін., їх потрібно удосконалювати і надалі, використовуючи 

інструментарій гармонізації і стандартизації. Однозначним є твердження, що 

МСБО базуються на правилах, а МСФЗ – на принципах. «Правила деталізують, 

розкривають механізм дії принципів в конкретних умовах здійснення 

господарської діяльності.» [5, с. 88]  

По-друге, процеси якісних змін обліково-аналітичної інформації, яка 

міститься у фінансовій звітності українських підприємств, відбувається під 

впливом Директив Ради ЄС. Рада Міністрів ЄС приймає акти, які регулюють 

бухгалтерський облік і є обов’язковими для застосування країнами-членами 

ЄС. Варто звернути увагу на доволі суттєвий момент: Директива 2013/34/ЄС 

встановлює нові умови складання, подання та оприлюднення фінансової 

звітності та консолідованої фінансової звітності, а також новий порядок 

визнання та оцінки певних видів активів та зобов’язань, доходів та витрат і 

відміняє дію 4 і 7 Директив. Також суттєвим є те, що положення Директиви ЄС 

в окремих випадках відмінні від принципів МСФЗ. В нормативно-законодавчих 

актах в останні роки пропонуються такі новації. Імплементація актів 

законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту як впровадження 

кращих практик, які пройшли апробацію й закріплені в нормативних актах 

Європейського Союзу. [8] Враховуючи законодавчі вимоги Євросоюзу 



(Директиви 2013/34/ЄС), Програми діяльності Кабінету Міністрів та Стратегії 

сталого розвитку «Україна–2020», міністерство розробило законопроект, який 

передбачає внесення низки змін до Закону «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні»: мають з`явитися такі терміни: звітний період, 

звіт про платежі на користь держави, звіт про управління, таксономія 

фінансової звітності, підприємства, що становлять суспільний інтерес. [7] 

Метою зазначених нововведень є підвищення якості обліково-аналітичної 

інформації, її прозорості, і довіри до фінансової звітності компаній. 

По-третє, для визначення етапів переходу фінансової звітності українських 

підприємств на МСФЗ важливе значення мають дослідження практики 

впровадження МСФЗ підприємствами. В Україні з 1 січня 2012 р. фінансову та 

консолідовану звітність за МСФЗ повинні складати публічні акціонерні 

товариства, банки, страховики; з 1 січня 2013р. - суб’єкти, які надають 

фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення, за винятком 

діяльності з управління активами, а також ті, що здійснюють недержавне 

пенсійне забезпечення;з 1 січня 2014 р. - суб’єкти, які здійснюють допоміжну 

діяльність у сферах фінансових послуг і страхування. На початкових етапах для 

складання фінансової звітності за МСФЗ застосовувався такий метод як 

трансформація, але поступово підприємства почали формувати свою систему 

обліку відповідно до МСФЗ, що стало базою сучасної фінансової звітності. 

МСБО встановлюють лише мінімальний перелік статей, які слід наводити 

безпосередньо у фінансових звітах, виходячи з цього необхідні відповідні 

рекомендації щодо можливих варіантів подання та розкриття статей, наведених 

у формах фінансових звітів за П(С)БО. 

 Науковий керівник: к.е.н., доц. Голубнича Г.П. 
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