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Ефективність в економічному контексті означає оптимальне ви-
користання обмежених ресурсів.

По-третє, прибуток слід оцінювати на основі поведінкових ха-
рактеристик. Однією з них є прогнозування, оскільки дані про
чистий прибуток за декілька років у сукупності з іншою суттєво
значущою інформацією можуть бути використані для прогнозу-
вання майбутніх результатів діяльності фірми.

Якщо розглядати всі концепції прибутку в цілому, то вони не
мають переконливої, адаптованої до всіх основних потреб інтер-
претації. Альтернативні інформаційні системи дають можливість
користувачу самостійно вибирати релевантні звітні періоди і
прогнозувати на їх основі оцінку фірми та інші показники, необ-
хідні для прийняття рішення.

Прибуток є основним показником звіту управлінського персо-
налу і має надавати можливість виявляти ті зміни, які контролює
адміністрація. Адміністрація в основному приділяє увагу тим опе-
раційним змінам прибутку, на які впливає прийняття рішень, оскі-
льки саме ними забезпечується максимізація прибутку підприємст-
ва, що здійснюється за допомогою ефективного управління акти-
вами, оптимізації їх складу, структури, розміру. При цьому важли-
ве значення має скорочення різниці між величиною номінального
прибутку і реальним надходженням коштів на підприємство.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ

Значну роль у вдосконаленні вітчизняного обліку та його інте-
грації у світове співтовариство відіграють міжнародні стандарти
фінансової звітності.
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Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) охоплю-
ють коло питань, які мають важливе міжнародне значення в умо-
вах розвитку зовнішньої торгівлі, діяльності транснаціональних
корпорацій, глобалізації фінансових ринків. Вони відіграють знач-
ну роль у вдосконаленні національних стандартів обліку та інтег-
рації держави у світове співтовариство.

Відповідальними за впровадження МСФЗ в Україні є Мініс-
терство фінансів та Міністерство юстиції України, а також інші
державні органи (зокрема НБУ), які можуть долучати до процесу
інших осіб (профільні організації).

МСФЗ у нашій країні впроваджуються, в тому числі за сприян-
ня різних професійних організацій. У травні 2012 р. укладено «Ме-
морандум про співробітництво та координацію дій щодо викорис-
тання в Україні міжнародних стандартів фінансової звітності».

На міжнародному рівні до створення міжнародної системи бух-
галтерського обліку, яка базується на загальних облікових прин-
ципах і виробляє єдині стандарти фінансового обліку та звітності
для порівнянності діяльності підприємств усіх країн світу, залу-
чено велику кількість організацій, основними з яких є:

— Комітет з міжнародних бухгалтерських стандартів (КМСФЗ,
або IASC — International Accounting Standards Committee);

— Міжнародна організація комісій з цінних паперів
(МОКЦБ);

— Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ);
— Організація Об’єднаних Націй (ООН);
— Організація економічного співробітництва та розвитку

(ОЕСР).
Основну роботу з розроблення МСФЗ веде Комітет з міжна-

родних бухгалтерських стандартів — International Accounting
Standards Committee (IASC). Консультативна рада зі стандартів
представляє низку економічно розвинених країн з усіх континен-
тів, Всесвітню федерацію бухгалтерів, Світовий банк, Міжнарод-
ну організацію комісій з цінних паперів і деякі інші міжнародні
організації. До завдань Консультативної ради зі стандартів нале-
жить визначення пріоритетних напрямів розроблення МСФЗ, до-
слідження наслідків дії запроваджених стандартів, надання кон-
сультаційних послуг членам правління і довіреним особам.

Для полегшення введення МСФЗ в Україні було вдосконалено
нормативно-правову базу, зокрема було прийнято Закон України
«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства Украї-
ни до законодавства ЄС». Цей закон визначає механізм досяг-
нення Україною відповідності критеріям набуття членства в Єв-
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ропейському Союзі і вказує на пріоритетні сфери, в яких здійс-
нюється адаптація законодавства України, зокрема до них відне-
сений бухгалтерський облік.

Закон України «Про акціонерні товариства» закріплює перехід
на МСФЗ у прикінцевих і перехідних положеннях, а саме — зазна-
чено необхідність публічним акціонерним товариствам додатково
поширювати інформацію про свою діяльність на основі міжнарод-
них стандартів бухгалтерського обліку. За допомогою впрова-
дження МСФЗ, компанії стають прозорішими та ефективнішими. 

Фахівці пропонують наступні заходи задля ефективного впро-
вадження МСФЗ в Україні як одного з головних інструментів рин-
кової економіки, що робив би її привабливішою для міжнародно-
го суспільства:

— чітке на законодавчому рівні визначення принципів, які
будуть діяти на перехідному періоді;

— створення методичних рекомендацій відносно застосуван-
ня міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової
звітності;

— удосконалення первинної облікової документації з ураху-
ванням умов ринкової економіки та міжнародних стандартів бух-
галтерського обліку та фінансової звітності;

— координація дій органів державної влади, регулюючих ор-
ганізацію та методику бухгалтерського обліку і звітності;

— узгодження норм положень (стандартів) бухгалтерського
обліку та податкового законодавства з метою формування опти-
мальної моделі взаємозв’язку системи оподаткування з системою
бухгалтерського обліку;

— видання навчально-методичної літератури, яка освітлює за-
стосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фі-
нансової звітності;

— підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спе-
ціалістів у галузі бухгалтерського обліку;

— проведення заходів, спрямованих на дотримання професій-
ної етики;

— міжнародна співпраця в рамках міжнародних спеціалізова-
них професійних організацій.

Отже, питання впровадження міжнародних стандартів в облікову
політику України є сучасним і перспективним питанням і може ста-
ти інструментом підвищення прозорості й ефективності системи
управління підприємства, що, у свою чергу, надасть Україні можли-
вість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на за-
рубіжні ринки та вступу України до Європейського Союзу.




