
122  │   Економіка, управління, фінанси: теорія та практика 

 

структурі балансу, проте підприємство своєчасно сплачує свої зобов’язання та 

вживає заходів подолання кризових явищ.  

Якщо підприємство характеризується такою структурою балансу, при якій не 

виконуються обидві умови, то для покриття термінових та поточних зобов’язань 

йому необхідно реалізувати частину необоротних активів, які окрім того що є 

низьколіквідними, тобто можуть бути реалізованими за вартістю значно нижчою 

за балансову, також переважно є необхідними для здійснення нормальної 

господарської діяльності. 

Отже, аналіз ліквідності відіграє важливу роль у системі оцінки фінансового 

стану суб’єкта господарювання. Хоча методика оцінки ліквідності балансу є 

досить простою, проте її застосування дає змогу об’єктивно оцінити поточну 

платоспроможність підприємства та тенденції зміни його фінансового стану у 

довгостроковому періоді.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ В УКРАИНЕ 

 

Необходимость внедрения международных стандартов финансовой 

отчетности в практику бухгалтерского учета предприятий Украины обусловлена 

переходом экономики страны на рыночный механизм хозяйствования. Адаптация 

законодательства Украины к законодательству ЕС является внешнеэкономическим 

обязательством Украины, которое наше государство взяло на себя согласно 

Соглашению о партнерстве между Украиной и ЕС и его государствами-членами. В 

связи с этим переход национальной системы бухгалтерского учета и составление 

отчетности по международным стандартам является актуальной проблемой и 

становится требованием времени, поскольку одной из важных предпосылок 

успешного развития бизнеса является информационное взаимопонимание в 

мировом сообществе.  

Целью внедрения международных стандартов финансовой отчетности 

является обеспечения доступа всех заинтересованных пользователей к 

информации, которая дает объективную картину финансового состояния и 

результатов деятельности предприятия.  

Вопросам перехода Украины на МСФО уделяют значительное внимание многие 

отечественные и зарубежные ученые, в частности Бутинец Ф.Ф., Ефимова Ф.Ф., 
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Голов С.Ф., Костюченко В.Н., Ковалев В.В., Горецкая Л.Л., Голова С.Ф., Павлий В.Ф. 

и др.. Так, Палий В.Ф. отмечает, что в последние годы во всех участниках рынка 

появилась необходимость в прозрачности информации, что и обусловливает 

повышение требования к качеству публичной финансовой отчетности. А Соловьева 

О.В. рассматривает бухгалтерский учет с точки зрения элемента финансовой 

отчетности. Учитывая это, она делает вывод о недостаточности внимания к 

причинам, которые влияют на составление отчетности и перспективы стандартизации 

финансовой отчетности в Украине. Международные стандарты финансовой 

отчетности содержат единые методологические подходы к оценке и раскрытию 

информации, необходимой инвесторам и кредиторам. 

Ярким примером внедрения другими странами МСФО, является Китай, 

который уже использует эти стандарты с целью обеспечения соответствия 

международным правилам, и основывается на МСФО, принятых в 

Великобритании и еще в ста странах.  

Несмотря на общую позитивную тенденцию внедрения различными странами 

МСФО, в Украине существует большое количество проблем в этой области. Среди 

них следует выделить [3]:  

1) Отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов, 

которые могут понимать и применять МСФО. При этом речь идет не только о 

подготовке отчетности, но и об использовании и понимании ее. Владельцы 

украинских предприятий не желают тратить деньги на переобучение учетного 

персонала и кроме, того не поощряют своих работников, которые самостоятельно 

сертифицируются и обучаются. 

2) Отсутствие материальной базы и средств для перехода на МСФО. 

Государственные органы едва ли смогут обеспечить быстрый и эффективный 

переход на новые стандарты бухгалтерского учета, основной причиной чего является 

отсутствие необходимых средств и материальной базы. Скорее всего все бремя 

относительно перехода на новые стандарты бухгалтерского учета ляжет на сами 

предприятия и учебные заведения (большинство из которых – государственные). 

3) Отсутствие образовательных программ относительно МСФО. 

Ради эффективного внедрения МСБУ в Украине, как одного из главных 

инструментов рыночной экономики, что делал бы ее привлекательнее для 

международного общества, следовало бы осуществить следующие мероприятия: 

1)чёткое на законодательном уровне определение принципов, которые будут 

действовать на переходном периоде; 2) создание методологических рекомендаций 

относительно применения международных стандартов бухгалтерского учёта и 

финансовой отчётности; 3) координация действий органов государственной 

власти, регулирующих организацию и методику бухгалтерского учета и 

отчетности; 4) согласование норм положений (стандартов) бухгалтерского учета и 

налогового законодательства с целью формирования оптимальной модели 

взаимодействия системы налогообложения с системой бухгалтерского учета; 5) 

издание учебно-методической литературы, которая освещает применение 

международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 6) 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, в отрасли 

бухгалтерского учета. 

Подводя итог можно сказать, что на пути реформирования отечественного 

бухгалтерского учета в соответствии с МСФО есть ряд проблем. Однако 

реформирование национальной системы бухгалтерского учета является 

необходимостью сегодняшнего дня, без решения которой полноценная интеграция 

Украины в международное экономическое пространство не возможно. Данное 
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реформирование необходимо проводить постепенно с учетом времени 

необходимого на подготовку и переподготовку отечественных бухгалтеров и 

аудиторов в соответствии с МСФО, а также времени необходимого на разработку 

адекватной программы преобразования с четким определением ролей и 

последовательности реформирования.  
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ПРОБЛЕМИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Найважливішим і найпершим джерелом отримання інформації про 

фінансовий стан будь-якого суб’єкта господарювання є фінансова звітність. Для 

прийняття рішень керівництву і зовнішнім користувачам необхідні якісна 

інформація (підготовлена у відповідності з одним набором стандартів, що 

застосовуються послідовно), яка дає можливість зіставляти показники компанії в 

декількох періодах, а також звітності різних компаній за один період. Такими 

стандартами можуть бути і українські стандарти бухгалтерського обліку ПСБО, і 

міжнародні стандарти МСФЗ. 

Даному питанню присвячені праці багатьох вітчизняних науковців таких, як 

Н.Борщ, С.Голов, Б.Гринив, С.Зубілевич, Г.Нашкерская, В.Пархоменко, 

М.Проданчук, Л.Янчева та багато інших. Однак обрана тема дослідження потребує 

доопрацювань. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це набір документів (стандартів 

та інтерпретацій), що регламентують правила складання фінансової звітності, 

необхідної зовнішнім користувачам для прийняття ними економічних рішень 

відносно підприємства [1].  

Поштовхом до впровадження МСФЗ в Україні стало прийняття Кабінетом 

Міністрів України «Програми реформування системи бухгалтерського обліку із 

застосуванням міжнародних стандартів»[2]. Дане впровадження викликане тим, 

що українські стандарти не відповідали повною мірою потребам сучасних 

користувачів фінансової звітності –інвесторів, акціонерів, фінансових інститутів та 

ін. Це пов’язано з тим, що історично українські стандарти формувалися з 

врахуванням інтересів одного єдиного користувача –держави. Вітчизняна облікова 

система повністю відповідала моделі функціонування планової економіки і була 

достатньо ефективною в тих умовах, але не пристосована для відображення 

господарських фактів у нових економічних умовах.  


