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Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в економічній політиці України та Європи  

 У зв'язку з переходом України до ринкової економіки та її прагненням вступити до 

провідних європейських альянсів вже ні в кого не виникає запитання: «Чи потрібно 

впроваджувати міжнародні стандарти обліку?». Відповідь однозначна та беззаперечна, а 

необхідність цього очевидна. Про цілковите впровадження міжнародних стандартів обліку в 

Україні вже багато сказано та написано, але водночас ця проблема залишається провідною у 

системі бухгалтерського обліку. 

 Для оцінювання фінансової стійкості підприємства необхідний аналіз його фінансового 

стану. Фінансовий стан являє собою сукупність показників, що відображають наявність, 

розміщення і використання фінансових ресурсів. 

 Мета аналізу полягає не тільки і не стільки в тому, щоб встановити й оцінити фінансовий 

стан підприємства, а також і в тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його 

поліпшення. За його результатами можна одержати відповідь на запитання: яким чином можна 

поліпшити фінансовий стан підприємства в конкретний період його діяльності? 

 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (надалі - МСБО) на-набувають широкого 

визнання та дедалі більшого використання у всьому світі. Протягом кількох наступних років 

рівень можливості застосування в різних країнах має різко зрости у результаті виконання програм 

зближення, яку впроваджує Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. В зв'язку з 

цим Європейський парламент ухвалив постанову про те, що консолідовані фінансові звіти усіх 

підприємств, акції яких вільно котируються і які зареєстровані на європейському ринку, мають 

відповідати МСБО. 

 Практика свідчить, що прийняття та впровадження МСБО забезпечать: 

-     зменшення ризику для кредиторів та інвесторів; 

-     зниження витрат для кожної країни на розробку власних стандартів; 

-      поглиблення міжнародної кооперації в галузі бухгалтерського обліку; 

-      однозначне розуміння фінансової звітності і зростання довіри до її показників у всьому світі. 

 Ймовірно, що основними кроками при переході України до міжнародних стандартів 

ведення обліку, аналізу та аудиту мають стати не тільки уніфікація документації, методології, а й 

надбання принципів оформлення господарської діяльності, якими успішно користуються у США, 

країнах Європи: зміна свідомості ведення обліку, його побудова без викривлення даних про 
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податкову дисципліну, кошториси розширення виробництва, собівартості, побудова системи 

управління з нагляду та контролю, застосування прийомів аналізу та аудиту роботи професійних 

фінансистів та аудиторів, їхніх «рецептів». Один з таких рецептів запропонував відомий 

американський менеджер Лі Якокка, його суть полягала у представленні квартальних звітів серед 

управлінців. В якісному переході до міжнародних стандартів необхідна також допомога з боку 

держави, а саме у підготовці відповідних кваліфікованих працівників, забезпеченні широкому 

колу національних підприємців інформаційної бази. Законодавчі та інші нормативно-правові акти 

мають встановлювати гранично спрощений порядок реєстрації, ліцензування підприємницької 

діяльності, нові системи оподаткування та бухгалтерського обліку. Необхідні також розробка 

документів нормативного та методичного характеру «а державному рівні і організація мережі 

спеціалізованих фінансово-кредитних та інвестиційних інститутів для підтримки бізнесу. 

 Потреба трансформації зумовлена тим, що національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку (надалі - П(С)БО), нині чинні в Україні, хоча суттєво не суперечать 

міжнародним стандартам, проте не повністю охоплюють усі вимоги щодо подання та розкриття 

інформації у фінансовій звітності, передбачені МСБО. Незважаючи на те, що всі П(С)БО 

базуються на МСБО, між ними існують деякі відмінності. Зокрема, найголовнішою відмінністю є 

відсутність концептуальної основи П(С)БО. Деякі МСБО на даний час не мають відповідних їм 

П(С)БО. 

Трансформація П(С)БО потребує підвищення кваліфікації бухгалтерів. Одним з етапів 

удосконалення бухгалтерської практики є міжнародна сертифікація, яка набуває дедалі більшого 

поширення. 

 Отже, з викладеного вище можна зробити висновок, що впровадження МСБО в Україні 

сприятиме уніфікації та стандартизації бухгалтерської інформації, полегшенню аналізу звітності, 

залученню інвестицій та ін.  


