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ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ
У БАНКІВСЬКУ ПРАКТИКУ

Інтеграційні тенденції розвитку банківської системи передбачають необхідність створення єдиного інформаційного простору для вільного і відкритого доступу до широкого спектра інформації про діяльність банків. Складання фінансової звітності
банків за міжнародними стандартами суттєво змінює підходи до
цього процесу, ускладнює порядок формування звітних показників.
У 2011 році Міністерством фінансів України та Національним
банком України підписано Меморандум про взаємодію, співробітництво та координацію дій щодо запровадження в Україні Міжнародних стандартів фінансової звітності як важливого заходу з
підвищення інвестиційної привабливості національної економіки
і поглиблення євроінтеграції.
Методологія бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності банків повністю відповідає вимогам МСФЗ, окрім: формування резервів під зобов’язання кредитного характеру.
До основних чинників, що впливають на розвиток законодавчої бази з питань бухгалтерського обліку в банках відносяться
такі: зміни законодавства України, зміни до окремих МСФЗ, економічна ситуація України, розширення спектра банківських послуг, нові напрями роботи з клієнтами [1, с. 30].
Для адаптування вимог МСФЗ до вітчизняної практики, банкам потрібно накопичити величезний масив інформації, мати потужні інформаційні технології, якісну методологічну підтримку
[2, с. 36].
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО) акцентується увага на таких фінансових інструментах:
визнання і оцінка; класифікація і оцінка; методологія зменшення
корисності; облік хеджування; керівництво щодо оцінки за справедливою вартістю; консолідація спеціального призначення;
припинення визнання; фінансові інструменти з характеристиками
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капіталу; визнання доходу; подання фінансових звітів; лізинг;
виплати працівникам; операційні сегменти.
Основними проблемами впровадження норм МСФЗ у практику бухгалтерського обліку банків є: відсутність в Україні відповідної інфраструктури, що значно ускладнює використання в обліку методу оцінки за справедливою вартістю; обмеженість
статистичних даних для використання їх у процесі оцінки, що
ускладнює процес оцінки реальної вартості активів, зобов’язань,
капіталу та фінансових результатів (у тому числі резервів під
кредитні ризики); постійні зміни у вимогах МСФЗ, які потребують їх безперервного моніторингу, вивчення для адаптації та
впровадження.
Запровадження МСФЗ спонукає вітчизняних учених до розробки пропозицій щодо їх подальшого вдосконалення та розвитку. У свою чергу, основою формування методології бухгалтерського обліку в умовах глобалізації повинна бути конвергенція, яка визначатиме єдині принципи професійної підготовки
фахівців.
Існує необхідність підвищення рівня кваліфікації фахівців,
підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку, здатних працювати у сфері запровадження МСФЗ, формулювати ґрунтовні
професійні судження, що впливає на якість фінансової звітності,
здійснення її аналізу для прийняття виважених управлінських
рішень. Необхідно забезпечити комплексний підхід до формування системи освіти для представників професій, які працюють
з економічною інформацією, юристів, аналітиків, ризикменеджерів, розробників програмних продуктів, що пов’язане з
удосконаленням навчальних планів ВНЗ з метою підготовки спеціалістів зі знаннями МСФЗ.
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