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ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З ВИМОГАМИ МСФЗ

Як і будь-яка комерційна організація в Україні, банки ведуть
бухгалтерський облік усіх операцій і складають фінансову звіт-
ність. Значна кількість банків України побудовано з участю іно-
земних засновників. Зовнішні користувачі зацікавлені в отриман-
ні повної та достовірної інформації, що розкриває фінансовий
стан банків, тому саме банківська система України першою із
всіх структур перейшла на підготовку фінансової звітності за
міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), які по-
стійно переглядаються та вдосконалюються. Це, безумовно, по-
зитивно вплинуло на підвищення якості, прозорості та аналітич-
ності інформації, яка розкривається у фінансовій звітності банків,
та посприяло її узгодженості з основними вимогами МСФЗ. Вод-
ночас на сьогодні ще існують певні розбіжності між вимогами
чинного банківського законодавства та МСФЗ щодо фінансової
звітності [2, c. 48].

Проблемами обліку за МСФЗ в останні роки займаються бага-
то українських і зарубіжних авторів. Питання застосування між-
народних стандартів і впровадження їх у національні системи бу-
хгалтерського обліку завжди було дискусійним як у наукових
колах, так і серед фахівців-практиків. Серед вітчизняних учених
вагомий внесок у виявлення цієї проблеми внесли Бутинець Ф.Ф,
Голов С.Ф., Ілляшенко К.В., Кіндрацька Л.М., Коренєва О.Г., Ла-
рікова Т.В., Ричаківська В.І., СнігурськаЛ.П., Сопко В.В., Шубіна
С.В. та ін.

Незважаючи на велике коло вчених-дослідників, що вивчають
проблему переходу вітчизняних банків на формування фінансо-
вої звітності згідно МСФЗ, обрана тема й досі актуальна. Питан-
ня швидких темпів упровадження, недостатньої кваліфікації спе-
ціалістів, відповідності нормативної бази та проблеми складності
окремих стандартів є недостатньо вивченими.

Звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів ви-
кликає більшу довіру у іноземних інвесторів і можливих партне-
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рів. МСФЗ надають можливість об’єктивно розкривати існуючі
фінансові ризики. Це є досить важливим, оскільки Україна інтег-
рується у Європейське співтовариство і визнання українських ба-
нків на міжнародній арені сприятиме зміцненню вітчизняної еко-
номіки, відкриттю нових можливостей для іноземних інвесторів,
покрашенню рівня життя населення.

Проте існують певні проблеми впровадження норм МСФЗ:
відсутність в Україні відповідної ринкової інфраструктури, не-
узгодженість і часті зміни окремих законодавчих норм, відсут-
ність чітких і зрозумілих роз’яснень, рекомендацій, інструкцій
з практичного застосування МСФЗ [1, c. 70] та, що є дуже ак-
туальним у наш час, повільне реформування системи освіти,
недостатня кількість висококваліфікованих фахівців-практиків
із МСФЗ.

Однією із важливих проблем, яка характерна виключно для
банківської системи, є суцільна регламентація бухгалтерського
обліку державним органом — Національним банком України. З
одного боку, вона забезпечує єдність методології усієї банківсь-
кої системи країни, а отже, підвищує спів ставність фінансових
звітів окремих банків. З іншого боку, процес внесення змін у но-
рмативні документи самого Національного банку є достатньо до-
вгим. Через це трапляються ситуації, коли нові міжнародні стан-
дарти вже набувають чинності, а банки не мають змоги їх засто-
сувати у своїй фінансовій звітності з приводу того, що не внесені
відповідні зміни у нормативні документи Національного банку
[3, c. 379].

Вирішення цієї проблеми науковці здебільшого бачать у вста-
новленні на законодавчому рівні обов’язку Національного банку
України вносити зміни у нормативні документи не пізніше моме-
нту введення в дію нових стандартівта змін до чинних стандартів.

Серед основних завдань на шляху узгодження банківської фі-
нансової звітності з вимогами МСФЗ, можна виділити такі:

1) розробка нових єдиних стандартів бухгалтерського обліку
та звітності для банків, що будуть відповідати вимогам МСФЗ і
яких будуть дотримуватись усі банківські установи в Україні, а
також постійне їх удосконалення відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності;

2) підвищення кваліфікації кадрів, робота щодо якісного по-
ліпшення підготовки викладацького складу й підвищення вимог
до навчання бухгалтерів [5, c. 73];

3)спрощення загального Плану рахунків бухгалтерського об-
ліку в банках з метою формування в подальшому уточнених ста-
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тей звітності, які б містили результати дійсно проведених опера-
цій у банку.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДІЙ
ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ ВІДПОВІДНО

ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ТА ЗАКОНОДАВСТВА РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ЄВРОПИ
Фінансова звітність виступає основним джерелом інформа-

ції про майновий і фінансовий стан підприємства, а також ре-
зультати його виробничо-господарської діяльності за певний
період.

Процес підготовки річних фінансових звітів займає багато ча-
су, тому не дивно, що фінансова звітність потрапляє в руки інве-
сторів, на загальні збори акціонерів через значний проміжок часу
після закінчення фінансового року. За цей час можуть відбутись




