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На сьогодні у всьому світі широко розповсюджена тенденція до приближення 

національних положень бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової 

звітності. В період розробки МСФЗ вважалось, що вони можуть використовуватися для всіх 

компаній, однак через деякий час було визнано, що потреби користувачів фінансової звітності 

та управлінські рішення значно відрізняються в компаніях різних розмірів. Таким чином, було 

прийнято рішення щодо розробки окремих міжнародних стандартів фінансової звітності для 

малих і середніх підприємств (МСФЗ для МСП). 

Основні переваги впровадження МСФЗ для МСП:  

1) фінансово-кредитні установи у процесі прийняття рішень щодо надання кредиту, 

визначення умов та відсоткових ставок, здійснення моніторингу наданих кредитів перш за все 

віддають перевагу тим підприємствам, фінансова звітність яких складена згідно з вимогами 

МСФЗ, що забезпечує її надійність, прозорість та порівнянність;  

2) підвищення надійності висновків, які побудовані на основі звітності, яка складена 

згідно з вимогами МСФЗ, що забезпечує прозору та чітку роботу з постачальниками і 

покупцями, які хочуть оцінити фінансовий стан підприємства та перспективи ділових 

стосунків;  

3) отримання власниками та інвесторами, які не беруть участь у постійному управлінні 

та контролі підприємством, але хочуть володіти необхідною інформацією, можливості 

порівнювати показники, які подані у звітності різних суб’єктів господарювання.  

В Україні право на застосування МСФЗ мають різні за розміром підприємства, критерії 

визнання яких подані у Господарському кодексі України. Така класифікація має низку подібних 

рис до підходів, що застосовуються у країнах Євросоюзу. МСФЗ для МСП в Україні мають 

право застосовувати тільки середні, малі та мікропідприємства. 

Згідно з п.12 МСФЗ для МСП малими та середніми підприємствами є суб’єкти 

господарювання, які: 1. Не є підзвітними громадськості; 2. Оприлюднюють фінансові звіти 

загального призначення для зовнішніх користувачів. 

Особливістю використання МСФЗ для МСП є те, що у ньому не передбачено 

скороченої форми складання фінансової звітності (як при застосуванні П(С)БО 25 «Фінансовий 

звіт суб’єкта малого підприємництва»), у ньому визначено лише певні особливості обліку, що 

можуть бути використані МСП. Відмінністю між МСФЗ для МСП та П(С)БО 25 є також вимоги 

щодо набору фінансових звітів. Так, при використанні МСФЗ для МСП складають такі форми 

звітності: 1) звіт про фінансовий стан на дату звітності; 2) звіт про сукупний дохід за звітний 

період або окремий звіт про прибутки та збитки і окремий звіт про сукупний дохід; 3) звіт про 

зміни у власному капіталі за звітний період; 4) звіт про рух грошових коштів за звітний період; 

5) примітки. 

Щодо України, то на сьогодні перехід на МСФЗ для малих та середніх підприємств 

(МСФЗ для МСП) є достатньо скрутним, оскільки відсутня законодавча основа для здійснення 

такого переходу. Процес прийняття МСФЗ для МСП (IFRS for SMEs) є суттєвою проблемою, 

оскільки він передбачає залучення до процесу адаптації висококваліфікованих фахівців, яких 

на даний момент в країні недостатньо.  

Отже, у разі переходу на МСФЗ для МСП необхідно вводити курс вивчення даних 

стандартів у програму навчання майбутніх фахівців, організувати курси з підвищення ква- 

ліфікації у цьому напрямі.   


