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З введенням Міжнародних стандартів фінансової звітності виникає безліч 

проблем і ситуацій технічного характеру, зокрема, підприємства, які повинні 

будуть складати звітність відповідно до вимог Міжнародних стандартів 

фінансової звітності, повинні вкласти значні кошти на впровадження нових 

стандартів і покриття відповідних витрат, а також з'являється питання 

контролю правильності бухгалтерської звітності, складеної по МСФО, з боку 

державних органів і професійних об'єднань бухгалтерів і аудиторів. 

Процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути 

організований відповідно до законодавства та забезпечувати користувачів 

повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати 

діяльності і фінансовий стан підприємства. 

Впроваджуючи Міжнародні стандарти фінансової звітності, компанії 

стають прозорішими. Зокрема, звітність таких підприємств, складена за 

міжнародними стандартами, дає змогу об’єктивно оцінювати фінансовий стан 

підприємства і ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення, а також сприяє 

росту довіри потенційних інвесторів до облікових даних звітних форм. 

Варто зазначити, що Міжнародні стандарти фінансової звітності – це 

стандарти виключно звітності, тобто заключного етапу бухгалтерської роботи. 

Вони не висувають ніяких спеціальних вимог до обліку, і компанія має право 

вибирати будь-який доступний спосіб отримання міжнародної звітності. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності мають як значні переваги, так 

і суттєві недоліки, проте, про кінцеві висновки про використання таких 

стандартів можна буде зробити, лише аналізуючи практичну інформацію. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності можна розцінювати як 

інструмент глобалізації економіки і світових господарських зв’язків. Принципи, 

закладені в порядок формування звітності, згідно Міжнародних стандартів 

фінансової звітності, роблять її адекватнішою і здатною відобразити реальний 

майновий стан організації. У зв’язку з цим цінність Міжнародних стандартів 

фінансової звітності важлива не тільки для іноземних, але й для національних 

інвесторів. Це ще раз підтверджує необхідність і корисність процесу 

впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності для всіх секторів 

економіки України. 

Запровадження єдиних світових стандартів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності дасть змогу усунути економічні й торговельні бар’єри, 

активізувати надходження іноземних інвестицій, мати вихід на світові ринки 

капіталу, формувати конкурентоспроможне ринкове середовище. 


