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Глобалізація світових економічних ринків, широкомасштабний розвиток 

підприємництва та фінансових установ України поставили на сьогодні 

актуальним питання входження нашої країни до міжнародної економічної 

арени, тому введення Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) є 

найважливішим кроком для створення сприятливого інвестиційного клімату та 

економічного зростання. Поступовий процес зближення українських положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) з Міжнародними  стандартами 

фінансової звітності (МСФЗ) вимагає проведення порівняльного аналізу 

положень задля виявлення основних моментів, котрі різнять способи ведення 

українського і міжнародного обліків. 

 Перехід на МСФЗ надає українським підприємствам можливості для 

ефективного функціонування інформаційної системи. Застосування єдиних 

стандартів ведення обліку дозволяє об’єктивно оцінити результати діяльності 

підприємства та забезпечує прозорість та відкритість фінансової звітності 

суб’єктів господарювання.  

Велику роль у розробці методологій бухгалтерського обліку відіграла 

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України, котрі переклали і 

видали українською мовою міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 

Також внесок у розробку теоретичних засад внесли такі вчені як С.Голов, 

В.Пархоменко, В.Костюченко. 

МСФЗ та П(С)БО - це стандарти одного порядку, але різних рівнів, та все ж між 

ними існує певна узгодженість, бо окремі стандарти мають однакову мету, 

призначення та назви. Основною відмінною рисою МСФЗ є застосування 

принципу пріоритету економічного змісту над формою. Принцип передбачає, 

що бухгалтер при роботі зі звітністю повинен відштовхуватися не від 

законодавчих норм, котрі ще не набули статичної форми, а від економічних 

реалій.  

Незважаючи на схожість П(С)БО і МСФЗ, вони містять ряд суттєвих 

відмінностей, які слід враховувати при переході до міжнародних стандартів 

фінансової звітності. 

Процес застосування МСФЗ повинен бути поступовим та 

цілеспрямованим, щоб під час переходу мати змогу усунути всі недоліки 

вітчизняного обліку відповідно до ринкових вимог. Також залишається 

відкритим питання щодо створення системи підготовки та підвищення 

кваліфікації бухгалтерів, котрі працюють згідно МСФЗ. 

Ведення бухгалтерського обліку згідно МСФЗ надає змогу українським 

підприємствам прозорого ведення фінансової звітності та надання зрозумілої 

інформації інвесторам та кредиторам, що прямо пропорційно має вплив на 

підвищення привабливості ведення бізнесу на українському ринку. 


