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Висновки. Власний капітал є гарантією стабільної діяльності
підприємства, а від правильності ведення його обліку значним
чином залежить відображення майнових відносин між власни-
ками. Тому і аудит власного капіталу є одним з найважливіших
етапів аудиторської перевірки. Тільки при розроблені єдиних
організаційних підходів до обліку та аудиту власного капіталу
та окремих його елементів, можна буде детальніше відобразити
та проаналізувати фінансово господарську діяльність підприєм-
ства.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

Сучасний етап розвитку економічних процесів на мікрорівні
характеризується активізацією інтеграції, орієнтацією на вимоги
зарубіжних ринків, упровадженням адаптивних систем управлін-
ня та чіткими завданнями щодо гармонізації обліково-аналітич-
них процедур, які пов’язані, перш за все, із впровадженням Між-
народних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

В Україні вже досить давно затверджена програма реформу-
вання системи бухгалтерського обліку із застосуванням МСФЗ
[1]. Тобто, цей процес в Україні вже має певну історію.

Вітчизняні науковці, які досліджували ці питання, зокрема,
Голов С.Ф. [2], Малюга Н.М. [4], Пархоменко В.М. [5] та інші
досліджують переважно проблеми, що виникають у процесі
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впровадження МСФЗ на окремих підприємствах і надають ре-
комендації щодо їх імплементації у ширшому масштабі. Так,
Г.Г. Кірейцев [3] відзначає, що концепція обліку та фінансової
звітності, розроблена Міжнародною радою бухгалтерських
стандартів, зорієнтована на задоволення потреб глобальних
виробництв.

Значна кількість вітчизняних підприємств уже складають зві-
тність відповідно до вимог МСФЗ. Однак цей процес повинен
стати системніішим і професійнішим.

Метою проведеного дослідження стало визначення особливо-
стей впровадження МСФЗ на підприємствах України.

Процес впровадження МСФЗ є складним і включає ряд етапів,
де на кожному можуть і виникають певні труднощі. Вони стосу-
ються: неузгодженості діючого в Україні податкового законодав-
ства вимогам МСФЗ; підпорядкованості національних стандартів
потребам податкової системи, а не завданням розвитку бізнесу,
що суттєво ускладнює ряд облікових процедур; відсутності до-
свіду у переважної більшості бухгалтерів та обмеженої кількості
кваліфікованих консультантів з питань впровадження.

Упровадження МСФЗ здійснює вплив не лише на облікові
процедури та процеси складання звітності, а й на основну діяль-
ність господарюючих суб’єктів. Так, наприклад, страхові компа-
нії відповідно до вимог МСФЗ повинні створювати більші резер-
ви. Акції компаній оцінюються за справедливою вартістю, тож
активи підприємств будуть оцінюватись об’єктивніше, порівняно
з балансовою оцінкою.

Порівняння процесів складання звітності вітчизняними під-
приємствами відповідно по П(С)БО та зарубіжними і вітчизня-
ними підприємства відповідно до МСФЗ дає можливість визна-
чити такі особливості:

по-перше, форми звітності, складені відповідно до вітчизня-
них стандартів, є деталізованішими, натомість вимоги МСФЗ пе-
редбачають розкриття інформації, яка наведена у звітності у ви-
гляді численних приміток;

по-друге, впровадження МСФЗ потребує підвищення кваліфі-
кації працівників у професійній сфері, з правових питань і з іно-
земної мови, а це вимагає додаткових витрат часу та фінансових
витрат;

по-третє, не всі господарюючі суб’єкти мають зацікавленість
у складанні звітності за МСФЗ, оскільки це означає прозорість та
оприлюднення тієї інформації, яка в умовах вітчизняної економі-
ки досить часто підприємствами приховується.
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Отже, для того, щоб створити належні умови здійснення облі-
кового процесу необхідно провести низку заходів:

— забезпечити фінансову та інформаційну підтримку процесу
переходу на МСФЗ;

— створити умови для навчання й надання консультацій щодо
особливостей ведення обліку за МСФЗ (проведення практичних
семінарів, розробка концепції професійного навчання і підви-
щення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів);

— створити ефективний механізм контролю за дотриманням
МСФЗ.

Не зважаючи на особливості та труднощі процесів упрова-
дження МСФЗ в Україні, слід констатувати:

— цей процес є об’єктивною реальністю і необхідністю для
переважної більшості підприємства, діяльність яких пов’язана зі
світовими ринками;

— рано чи пізно, а краще раніше, щоб вітчизняні підприємст-
ва впроваджували прозорі облікові процедури та могли викорис-
тати власну звітність як додатковий аргумент інвестиційної при-
вабливості.
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