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Одним із важливих інструментів підвищення інвестиційної 

привабливості вітчизняних підприємств є використання міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в якості глобальної 

універсальної мови бізнесу.  

Згідно з Концептуальною основою використання МСФЗ 

забезпечує фінансову звітність якісними характеристиками, які 

можуть бути найкориснішими для користувачів при прийнятті 

рішень, а саме: актуальність, точність, порівнянність, достовірність, 

своєчасність і зрозумілість [4].  

Оскільки Україна є частиною світової економіки, то для 

створення  умов максимальної зрозумілості та відкритості, а також 

для надання іноземним інвесторам корисної інформації на 

міжнародному рівні доцільно застосовувати МСФЗ. 

Вплив впровадження МСФЗ на інвестиційну привабливість 

країни аналізувався в працях багатьох вчених. Зокрема, зарубіжні 

вчені [3; 4; 5] на основі аналітичних та статистичних досліджень 

доводять позитивний вплив на обсяг прямих фінансових інвестицій в 

країнах, які використовують МСФЗ.   
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Зупинимося детальніше на даних, які доводять доцільність 

впровадження МСФЗ в Україні з точки зору покращення її 

інвестиційної привабливості. Загальний обсяг прямих іноземних 

інвестицій з початку інвестування в економіку України на 31 грудня 

2011р. становив 49362,3 млн. дол. США.  

З країн ЄС отримано 39411,2 млн.дол. інвестицій (79,9% 

загального обсягу акціонерного капіталу), із країн СНД – 4011,3 

млн.дол. (8,1%), з інших країн світу – 5939,8 млн.дол. (12,0%).  

Інвестиції надійшли зі 128 країн світу [1].  До десятки основних 

країн-інвесторів, на які припадає більше 83% загального обсягу 

прямих інвестицій, входять: Кіпр – 12645,5 млн. дол., Німеччина – 

7386,4 млн. дол., Нідерланди – 4822,8 млн. дол., Російська Федерація 

– 3594,5 млн. дол., Австрія – 3423,1 млн. дол., Велика Британія – 

2508,2 млн. дол., Франція – 2230,7 млн. дол., Швеція – 1744,0 млн. 

дол., Віргінські Острови – 1607,0 млн. дол. [1].  

Виходячи з наведеної інформації, найбільша питома вага прямих 

іноземних інвестицій припадає саме на країни, які перейшли на 

використання МСФЗ. Зокрема, це стосується країн ЄС, які з 2005 

зобов’язані застосовувати МСФЗ для лістингових компаній. Тому для 

України використання МСФЗ є практично беззаперечною 

необхідністю.  

Впровадження МСФЗ з точки зору інвестиційної привабливості 

країн підтверджується інформацією про їх поширення серед основних 

учасників світового інвестиційного ринку.  

Зокрема, за інформацією Ради з міжнародних стандартів обліку 

та аудиторської компанії «Deloitte» станом на сьогоднішній день 

серед 171 країн світу 125 впровадили МСФЗ шляхом адаптації, 

конвергенції або схвалення саме для публічних компаній [6].  Серед 

десяти найбільших фондових бірж світу МСФЗ обов’язкові для 

використання на біржах Euronext (ЄС), Лондонській  та 

Австралійській фондових біржах, дозволені на Нью-йоркській 

Гонконгській, Шанхайській (Китай), Торонтській (Канада) фондових 

біржах та фондових біржах NASDAQ (США) і BM&F Bovespa 

(Бразилія).  

Країни великої двадцятки також здійснюють поступовий 

перехід на МСФЗ. На сьогоднішній день міжнародні стандарти 

використовуються у 14 країнах (Аргентина, Австралія, Бразилія, 
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Канада, Китай, країнах-членах ЄС, Мексика, Південна Корея, Росія, 

Саудівська Аравія, Південна Африка, Туреччина) сукупний ВВП яких 

складає 31,9 трлн. дол. або 31,9 % світового ВВП.   

Серед компаній, які входять у 500 найбільших за рейтингом 

Global Fortune, 35 % запровадили МСФЗ.  Україна за останні роки 

зробила суттєві кроки для покращення якісних характеристик 

фінансової звітності з точки зору інвестиційної привабливості 

вітчизняних компаній.  

Впровадження МСФЗ на фондовому ринку України 

регламентується законами «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про 

акціонерні товариства». 

Вітчизняні публічні акціонерні товариства, окрім розкриття 

інформації за національними П(С)БО, повинні додатково розкривати 

її згідно з МСФЗ. Кожна публічна компанія повинна оприлюднювати 

підтверджену аудитором звітність на власному веб-сайті в мережі 

Інтернет.   

На початку 2012 року НКЦПФР надала роз’яснення «Про 

порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок» щодо розкриття інформації 

відповідно до МСФЗ». Цей документ визначає, що з 1 січня 2013 року 

публічні компанії повинні подавати інформацію про свою діяльність 

згідно з нормами міжнародних стандартів [2]. 

Тобто на даний час Україна робить впевнені кроки для 

покращення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств 

шляхом регулювання вимог щодо якісного розкриття інформації 

публічними компаніями.  

Поступове впровадження МСФЗ забезпечить збільшення прямих 

фінансових інвестицій в економіку країни та підвищить статус нашої 

держави як повноправного учасника світового інвестиційного ринку. 
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