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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В данных тезисах рассматриваются вопросы перехода предприятий на международ-
ные стандарты финансовой отчетности. Данные вопросы весьма актуальны в усло-
виях глобализации экономики.

В даних тезисах розглядаються питання переходу підприємства на міжнародні ста-
ндарти фінансової звітності. Ці питання дуже актуальні в умовах глобалізації еко-
номіки.

In this article the problems to transfer of enterprises in using standards are considered. Such
problems are actual in condition of globalization of economy.

При переходе на международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО) предприятию необходимо действовать в соответствии с МСФО 1
«Первое применение международных стандартов финансовой отчетности», ко-
торый был принят в июне 2003 года. Этот стандарт устанавливает процедуры,
которые должна осуществить предприятие в своих первых финансовых отчетов,
составленных на МСФО и в каждом промежуточном финансовом отчете.

МСФО 1 касается финансовой отчетности, которая впервые составляется
согласно МСФО за период, начинающийся 1 января 2007 года или после этой
даты.

Переход на МСФО предусматривает определенные процедуры, которые
обусловлены отличиями между предыдущими стандартами и МСФО.

В соответствии с МСФО 1 необходимо:
1) определить, какая финансовая отчетность будет первой;
2) подготовить вступительный финансовый отчет по МСФО на дату пе-

рехода;
3) выбрать учетную политику;
4) принять решение в приближении добровольных исключений;
5) применить обязательные исключения;
6) раскрыть информацию, поясняющую особенности перехода на МСФО.
Отправной точкой для составления такой отчетности является вступи-

тельный баланс по МСФО.
Предприятие, которое впервые применяет МСФО , должно выбрать

учетные политики исходя из международных стандартов, действующих на дату
баланса.

В связи с этим при составлении вступительного баланса предприятие
должно:

1) прекратить признание (исключить из баланса) активов и обязательств,
если их признание противоречит МСФО;

2) признать все активы и обязательства, признание которых требуется в
соответствии с МСФО;

3) переклассифицировать те статьи, которые согласно МСФО относятся
к другой категории актива, обязательств или собственного капитала, чем со-
гласно предыдущим стандартам;

4) применить МСФО для оценки всех признанных активов и обяза-
тельств.

МСФО 1 не предусматривает каких-либо исключений из положений
других стандартов в части раскрытия информации. Поэтому в первой финансо-
вой отчетности по МСФО следует раскрывать полную информацию, преду-
смотренную соответствующими стандартами с учетом дополнительных требо-
ваний МСФО 1.

Первая финансовая отчетность по МСФО должна включать сравнитель-
ную информацию, подготовленную по МСФО, как минимум, за один год.

Предприятие должно пояснить, как переход с предыдущих стандартов
на МСФО повлиял на его финансовое состояние, финансовые результаты и
денежные потоки, отраженные в отчетности.
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ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДНА, ДИНАМІЧНА ТА
ПОЛІСТРУКТУРНА СИСТЕМА

Розглянуто потенціал промислового підприємства як складна й динамічна система.
Відбито й обрано основні властивості потенціалу як системи. Запропоновано орга-
нізаційні принципи при зміні етапів життєвого циклу підприємства

Рассмотрен потенциал промышленного предприятия как сложная и динамическая
система. Отражены и выбраны основные свойства потенциала как системы. Пред-
ложены организационные принципы при смене этапов жизненного цикла предпри-
ятия

We consider the potential of industrial enterprise as a complex and dynamic system. Reflect-
ed and selected basic properties of the potential as a system. Proposed organizational princi-
ples by changing phases of the life cycle of enterprise

Сучасна ситуація в економіці України, пов’язана з переходом до ринко-
вих умов господарювання, вільної конкуренції, вимагає від підприємства шу-
кати свій особистий шлях розвитку.

Вихідною точкою процесу розвитку на підприємстві є рівень його поте-
нціалу. В сучасній науковій літературі дослідженню питань управлінням поте-
нціалу промислових підприємств присвячено роботи Г.Л. Азоєва, І. Ансоффа,
О.С. Віханського, А.Е. Воронкової, В.М. Гейця, В.Г. Герасимчука, В.М. Гри-



ньової, Ю.Б. Іванова, Є.В. Лапіна, І.П. Отенко, В.С. Пономаренка, І.М. Рєпіної,
А.В. Шегди, О.С. Федоніна, А.Ю. Юданова та інших.

Потенціал підприємства – це складна, динамічна, поліструкрутна система
[1]. На думку І.П. Отенко, основними властивостями потенціалу підприємства
як потенціалу системного об’єкту є: цілісність, структурність, динамічність,
відкритість, інертність, еластичність, пропорційність, стабільність, синергетич-
ність, адаптивність, гнучкість, оптимальність, достатність, інноваційний харак-
тер розвитку, мобільність, обмеженість у часі, направленість, самоорганізація та
саморозвиток.

На нашу думку, найважливішими властивостями потенціалу, які потре-
бують обов’язкового використання при розробці методів управління ефективні-
стю використання складових потенціалу підприємства є:

- адаптивність, яка характеризує процес цілеспрямованих змін структу-
ри та властивостей складових потенціалу відповідно змінам зовнішнього та вну-
трішнього середовища підприємства;

- інертність, яка говорить про те, що зміни потенціалу системи почина-
ються через деякий час після початку впливу змін у зовнішньому й внутрішньо-
му середовищі й триває якийсь час після їхнього закінчення;

- стабільність, виходячи з того, що система завжди прагне до стабілізації
діапазону змін потенціалу системи.

Діапазон змін рівня потенціалу та його складових дозволить оцінити
процеси функціонування та розвитку підприємства. При проведенні аналізу змін
рівня потенціалу, на нашу думку, за основу необхідно брати дослідження жит-
тєвого циклу підприємства. При цьому можна говорити, про наявність певних
граничних значень рівня потенціалу на окремих етапах життєвого циклу підпри-
ємства. При цьому потенціал попереднього етапу життєвого циклу підприємства
буде визначати потенціал наступного етапу.

Для зниження витрат перехідного періоду від досягнутого стану до май-
бутнього пропонуємо дотримуватись наступних організаційних принципів:

- наступність змін, тобто збереження досягнутих позитивних тенденцій,
традицій, корпоративної культури в період нововведень;

- безперервність змін, тобто зробити процеси нововведень обов’язковою
і органічною складовою бізнес-діяльності підприємства, що дозволить придбати
досвід роботи в умовах невизначеності й знизити рівень негативних наслідків;

- зв’язаність змін, тобто забезпечити цілеспрямованість змін, тому що
можлива різноспрямованість новацій і зниження ефективності змін.
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Секція 6. Управління персоналом

Ю.І.КРЕМЕНСЬКА, магістрант, НТУ «ХПІ»

КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ
ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто аспекти управління трудовими ресурсами підприємства. В умовах моде-
рнізації сучасного українського суспільства під впливом системних ринкових перет-
ворень ця тема має особливу актуальність в управлінні організаціями. В роботі наве-
дено головні напрямки кадрової політики за сучасних умов та фактори,які вплива-
ють на ефективність роботи персоналу.

Рассмотрены аспекты управления трудовыми ресурсами предприятия. В условиях
модернизации современного украинского общества под влиянием системных рыноч-
ных преобразований эта тема имеет особую актуальность в управлении организа-
циями. В работе приведены главные направления кадровой политики в современных
условиях и факторах, влияющих на эффективность работы персонала.

The aspects of Labor Management company. With the modernization of modern Ukrainian
society under the influence of the system of market reforms, this theme has particular rele-
vance in the management of organizations. The paper reports the main directions of the
personnel policy under modern conditions and factors affecting the efficiency of the staff.

Одним із ключових факторів виробництва будь-якого виду товарів і по-
слуг, разом з інвестиційним капіталом (основними фондами та оборотними
коштами), є трудові ресурси [1]. У сучасних умовах саме трудові ресурси розг-
лядають як найбільш цінний капітал, яким володіє підприємство. Науково-
технічний прогрес і пов'язане з ним різке збільшення частки наукомістких тех-
нологій обумовлює зростання вимог до професійних, соціально – психологіч-
них якостей і культурного рівня працівника.

Ефективне управління трудовими ресурсами як особлива функція діяль-
ності, пов'язаної з наймом працівників, їх навчанням, оцінкою й оплатою їхньої
праці, є важливою передумовою для ефективного функціонування виробницт-
ва.

Розробка та впровадження організаційних проектів вдосконалення сис-
теми управління персоналом вимагає певних інвестицій і витрат. Найчастіше ці
витрати становлять значні розміри, тому їх необхідно враховувати при оцінці
економічної ефективності.

Центральною ланкою в управлінні персоналом, головною рушійною
пружиною всього механізму такого роду управлінням є система оцінки персо-
налу, ядром якої є об'єктивна оцінка результатів праці. До цих пір відсутність
такої оцінки було "білою плямою" в системі мотивації активної праці праців-
ників усіх категорій, причиною панування зрівняльних тенденцій в розподіль-
чих відносинах. Результати цих оцінок є підставою для матеріальної та мора-
льної винагороди працівників [2].


