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Таким чином, усунення існуючих розбіжностей у структурі
фінансової звітності на міжнародному рівні надасть можливість
комплексної адаптації звітності різних країн світу до єдиної звіт-
ної системи, що забезпечить не тільки спрощення трансформації
фінансових звітів транснаціональних корпорацій, а й надасть ко-
ристувачам достовірну, зрозумілу, доречну й неупереджену ін-
формацію про діяльність міжнародних компаній, що і є досяг-
ненням мети складання фінансової звітності.
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ
СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

Важливість переходу на міжнародні стандарти фінансової зві-
тності для українських суб’єктів господарювання обумовлено ни-
зкою причин, серед яких: розширення сфери впливу на іноземних
бізнес-партнерів, вихід на нові ринки, залучення додаткових ін-
вестицій, полегшення обміну фінансовою інформацію, доведення
застарілих способів господарювання до загальноприйнятих на
міжнародному рівні.

Проте кардинальна зміна вітчизняної системи бухгалтерського
обліку вимагає зусиль як збоку державної влади, так і збоку без-
посередньо самих підприємств. Переваги переходу на МСФЗ для
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різних категорій користувачів як облікової інформації, так і фі-
нансової звітності підприємства наочно наведено у табл. 1 [1, 2].

Таблиця 1
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

Користувачі Переваги застосування МСФЗ

Компанії Підвищення якості інформації для прийняття рі-
шень менеджерами; полегшення доступу до капі-
талу, в тому числі з іноземних джерел; зниження
вартості капіталу

Інвестори Підвищення якості інформації для прийняття рі-
шень; зміцнення довіри до поданої інформації;
краще розуміння ризиків і прибутковості

Державні діячі Зміцнення українського ринку капіталу й підви-
щення його привабливості; полегшення доступу
до світових ринків капіталу

Національні органи ре-
гулювання

Зміцнення нагляду й правозастосування органами
регулювання; підвищення стандартів розкриття
фінансової інформації; більш широкі можливості
щодо залучення й моніторингу лістингу іноземних
компаній

Інші зацікавлені особи Підвищення довіри й поліпшення економічних
перспектив для бухгалтерської та аудиторської
професій; поліпшення звітності за новими та ін-
шими аспектами бізнесу

Значні кроки по впровадженню МСФЗ зроблені у законодав-
чому регулюванні. Згідно із Законом України «Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність в Україні» ст. 12, п. 2 публічні
акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства,
які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову
звітність і консолідовану фінансову звітність за МСФЗ [3].

Відповідно до пункту 2 Постанови КМУ «Про затвердження
Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000 № 419 фі-
нансову звітність і консолідовану фінансову звітність за МСФЗ
складають підприємства, які провадять господарську діяльність
за такими видами: надання фінансових послуг, крім страхування
та пенсійного забезпечення — починаючи з 1 січня 2013 року;
допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування
— починаючи з 1 січня 2014 року.
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В Листі МФУ від 07.12.2011 № 31-08410-06-5/30523 п.3 зазначе-
но, що складання фінансової звітності та консолідованої фінансової
звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 «Перше
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності [4].

Однак, що ж стосується підприємств, які повинні добровільно
обирати концептуальну основу складання звітності, то тут вини-
кають деякі труднощі. По-перше, відсутність достатньої кількості
висококваліфікованих бухгалтерів із знанням МСФЗ. По-друге,
відсутність мотивації керівників підприємств. По-третє, вартість
переходу на міжнародні стандарти та вкладання додаткових ре-
сурсів. Усі ці причини тісно взаємозв’язані між собою.

На етапі самого запровадження МСФЗ підприємства, воче-
видь, зустрінуться і низкою проблемних аспектів, пов’язаних із
таким переходом.

1. Правова система України може суттєво обмежити можливо-
сті легалізації міжнародних стандартів, які розроблені міжнарод-
ним неурядовим органом.

2. На даний час існує суттєва відмінність між бухгалтерським
обліком і податковим, яка полягає у виникненні різниць в отри-
манні оподатковуваного прибутку,що з одного боку, не заохочує
застосування принципів МСФЗ, а з іншого — ускладнює конт-
роль за дотриманням податкового законодавства.

3. Більшістю галузевих міністерств і відомств не розроблено
методологічне забезпечення бухгалтерського обліку на рівні ста-
ндартів бухгалтерського обліку, яке враховувало б галузеву спе-
цифіку, хоча це повинно бути зроблено. Для урахування галузе-
вої специфіки Радою з МСФЗ розроблені окремі стандарти,
наприклад, МСБО 41 «Сільське господарство» [1, с. 130].

Отже, переваги складання фінансової звітності за міжнарод-
ними стандартами є і вони незаперечні для більшості користува-
чів фінансової звітності. МСФЗ можна розцінювати як інстру-
мент глобалізації економіки і світових господарських зв’язків.
Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно з
МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною відобразити істинний
майновий стан підприємства. Тому цінність МСФЗ важлива не
тільки для зарубіжних, а й для національних інвесторів.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ
І ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ

ОБЛІК У БУДІВНИЦТВІ

Забезпечення стабільної позитивної динаміки розвитку будів-
ництва є необхідною умовою підвищення ефективності вітчизня-
ної економіки і прямо пов’язано з процесами інтеграції України
до Європейського Союзу. Введення об’єктів будівництва в екс-
плуатацію відбувається впродовж тривалого періоду часу і вима-
гає раціональної системи управління будівельним комплексом,
що уможливлюється за наявності ефективного інвестиційного мі-
кроклімату. Водночас, будівництво базується на реальних інвес-
тиціях, для здійснення яких необхідна достовірна та оперативна
інформаційна база, спрямована на задоволення потреб різних ін-
весторів як основних її користувачів. Саме системою бухгалтер-
ського обліку формується значний обсяг цієї інформації.

Вагомий внесок у дослідження проблем обліку у будівництві
зробили вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: В. В. Бабіч,
А. А. Баширов, П. С. Безруких, Я. І. Гуральник, З.-М. В. Задоро-
жний, С. Я. Зубілевич, Я. Д. Крупка, О. О. Лисиченко, Б. М. Лит-
вин, Р. О. Мельник, В. О. Осмятченко, І. Г. Чалий та ін.

Проведений аналіз результатів здійснених досліджень свід-
чить про широке коло опрацьованих питань з обліку у будівниц-
тві. Втім, теоретичні й організаційні положення щодо регламен-
тації обліку основної діяльності будівельних підприємств
потребують поглиблених досліджень.




