
213

Зважаючи на те, що постачання товарів здійснюється не рит-
мічно, то необхідно вчасно визначити оптимальний розмір поста-
вок протягом року, це буде сприяти уникненню простоїв, та мі-
німізації витрат на зберігання товарів.

Ми всі є свідками того, що дане питання є не повною мірою до-
сліджене, тому в сучасних умовах слід приділити більшої уваги сто-
совно організації формування системи обліку товарних запасів.
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ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: КРОК ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Постійне реформування системи бухгалтерського обліку в
Україні викликане прагненням країни залучитися до світового
економічного простору. Проблема впровадження міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) постійно стикається з
відсутністю фінансування для залучення міжнародних аудитор-
ських компаній або навчання власних бухгалтерів. Але сучасні
ринкові умови вимагають від держави та власників підприємств
знаходить можливості для їх застосування.

Значний вклад у дослідження проблем впровадження та гар-
монізації міжнародних стандартів внесли науковці: С.Ф. Голов
[1], В.Ф. Палій [5], В.М. Костюченко [3], І. В.Жолнер [2], Н.А.
Пономарьова [6] та інші. Спроби до переходу на міжнародні ста-
ндарти фінансової звітності Україна вперше зробила у 1998 році
та продовжує реформування вітчизняного бухгалтерського облі-
ку в цьому напрямі.

Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами
може здійснюватися за двома способами, а саме:
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— трансформація вітчизняної фінансової звітності у фінансові
звіти за міжнародними стандартами;

— організація збору даних для складання фінансової звітності
за міжнародними та національними положеннями.

Процес трансформації — це метод корегування даних сфор-
мованих згідно української системи бухгалтерського обліку, на
базі аналізу приводяться у відповідність МСФЗ.

Процес трансформації має свої переваги та недоліки, по-пер-
ше, якість отриманих фінансових звітів напряму залежить від
кваліфікації працівника, що відповідає за складання звітності.
По-друге, достовірність трансформованої фінансової звітності
залишається під питанням.

Другий спосіб — паралельного ведення обліку за ПСБО та
одночасно за МСФЗ дає можливість формування достовірнішої
якісної фінансової звітності за міжнародними стандартами. Од-
нак, такий варіант збору інформації є трудомістким і потребує
додаткових фінансових затрат. Але, в будь-якому випадку засто-
сування міжнародних стандартів фінансової звітності потребує
значних витратна підвищення кваліфікації бухгалтерів, на оплату
праці тощо.

Також, особливою умовою представлення правдивої та до-
речної фінансової звітності за міжнародними стандартами є
наявність у підприємства розробленої програми для комп’ю-
терного ведення обліку. Як правило, багато підприємств не
мають фінансової можливості встановлювати спеціально на-
писаної для конкретної організації комп’ютерної програми,
хоча й це не дає повної упевненості в тому, що фінансова зві-
тність буде якісна. Адже одночасно неможна формувати фі-
нансові звіти за національними та міжнародними положення-
ми в силу деяких відмінностей у практиці ведення обліку.
Тобто вітчизняний облік ведеться для забезпечення здійснен-
ня контрольних функцій податкових органів, фінансові звіти
за МСФЗ складаються для інвесторів і мають стратегічну
спрямованість.

На думку автора, реальні зміни в плані підвищення зацікав-
леності власників і топ-менеджменту щодо представлення у
фінансової звітності за міжнародними стандартами правдивої
інформації. Задля цього необхідно створення зовнішніх умов, а
саме:

— подолання політичної та соціально-економічної кризи в
Україні;

— створення здорового інвестиційного клімату в країні;
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— розвиток фондового ринку;
— реформування бухгалтерського обліку з урахуванням інте-

ресів підприємств тощо.
Отже, ефективне впровадження міжнародних стандартів фі-

нансової звітності можливо тільки зі створенням стабільного зо-
внішнього середовища функціонування підприємств України.
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ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ ПОЛІПШЕННЯ ОБЛІКУ
ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В УКРАІНІ

Значний розмір дебіторської заборгованості негативно впли-
ває на фінансовий стан підприємства, тому керівництво має по-
силювати контроль даної статті. Підприємство повинно мати пе-
вний ліміт своєї дебіторської заборгованості, керівництву слід
безперервно відстежувати дотримання цього ліміту.

Важливим фактором в обліку дебіторської заборгованості є її
погашення. Щоб не виникало безнадійної дебіторської заборго-




