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У статті розглянуто актуальні нині в Україні питання гармонізації та адаптації бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності суб’єктів господарювання. Проведено аналіз наявних поглядів та підходів до визначення поняття та форм 

гармонізації бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Обґрунтовано висновок, за яким держава в перспективі 

має всі необхідні передумови, щоб використовувати бухгалтерський облік як засіб регулювання економіки. Розкрито 

основні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні на сучасному етапі інтеграції 

економіки у світовий економічний простір. 

Ключові слова: система бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти 

фінансової звітності, інтеграція, реформування, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, фінансовий облік. 

 

Постановка проблеми. Сьогодення сучас-

ного розвитку нашої держави, особливо еконо-

мічного, свідчить про те, що цивілізований 

шлях України до членства в Європейський 

Союз значною мірою залежить від рівня органі-

зації бухгалтерського обліку на вітчизняних 

підприємствах, головним завданням якого є 

формування якісної економічної інформації, 

необхідної для задоволення вимог всіх груп 

користувачів. Невипадково питанням реформу-

вання бухгалтерського обліку останнє десяти-

річчя приділяється постійна увага з боку як на-

уковців і практиків, так і регулюючих органів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення проблем та перспектив розвитку 

бухгалтерського обліку в умовах сучасної 

економіки займає сьогодні одне з провідних 

місць в наукових працях таких вчених-

обліковців: М.Т. Білухи [1], Ф.Ф. Бутинця [2], 

В.А. Гавриленка [3], М.Р. Лучка [4] та інших. 

Метою статті є обґрунтування перспектив 

розвитку системи бухгалтерського обліку в 

контексті його використання як базового 

джерела інформаційної системи управління 

суб’єктів господарювання. 

Основні результати дослідження. Широ-

комасштабні інтеграційні процеси та адаптація 

вітчизняного законодавства до законодавства 

Європейського Союзу спричинили трансфор-

маційні процеси у сфері бухгалтерського облі-

ку в Україні у напрямку застосування МСФЗ, 

міжнародної співпраці та інформаційної під-

тримки підприємств, які застосовують МСФЗ. 

Реформування національної системи бухгал-

терського обліку викликало потребу у пошуку 

теорій, що дозволяють дослідити трансформа-

ційні процеси, які відбуваються у системі 

бухгалтерського обліку. 

Питання про необхідність впровадження 

міжнародної практики ведення бухгалтерського 

обліку в Україні відповідно до міжнародних 

стандартів порушувалось на найвищому рівні 

протягом останніх років неодноразово. Після 

тривалих обговорень цього питання було прий-

нято відповідний Закон «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» (вступив 

у дію з 1 січня 1999 року), який значною мірою 

впорядковує процес ведення бухгалтерського 

обліку в Україні [5]. Наступним важливим кро-

ком до реформування бухгалтерського обліку в 

Україні було схвалення проекту Стратегії засто-

сування Міжнародних стандартів фінансової 

звітності в Україні Методологічною радою з 

бухгалтерського обліку при Міністерстві фінан-

сів України (протокол № 133 від 22 серпня 2007 

року). Даний проект Стратегії розроблено з 

метою удосконалення системи бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності в Україні з ураху-

ванням вимог міжнародних стандартів, також 

законодавства Європейського Союзу. Зараз вже 

активно застосовуються П(С)БО та МСФЗ в 

Україні, а їх застосування фактично означає гар-

монізацію обліку, тобто приведення його до 

міжнародних вимог, стандартизації [6]. Слід від-

значити, що міжнародні стандарти бухгалтер-

ського обліку не є обов'язковими, виступають 

лише як рекомендації для запровадження і не 

регулюють методику та техніку обліку, яка є різ-
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ною в країнах світу. Міжнародними стандар-

тами регламентуються лише основні, принци-

пові позиції, від яких залежить формування 

фінансових результатів діяльності суб'єктів 

господарювання та відображення їх у звітності. 

У цілому внесення змін до Закону України 

«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 

в Україні», пов’язаних із запровадженням 

МСФЗ є вельми важливим і значущим кроком 

на шляху розвитку системи бухгалтерського 

обліку і звітності в нашій державі і може бути 

оцінено лише позитивно. Хочеться звернути 

увагу на те, що цей крок дозволив: 

1) створити законодавчі підстави для бі-

льш широкого розповсюдження МСФЗ в Укра-

їні, що має стати підґрунтям для підвищення 

інвестиційної привабливості українських під-

приємств. Завдяки складанню фінансової звіт-

ності за МСФЗ економічні суб’єкти отримують 

додаткові можливості для виходу на міжна-

родні ринки, залучення іноземних інвестицій, 

оскільки така звітність є більш інформативною 

і зрозумілою для потенційних інвесторів; 

2) дати можливість уникнути законодавчих 

протиріч і неврегульованості нормативної бази, 

яка мала місце ще нещодавно; 

3) створити умови для підвищення якості 

формування облікової інформації тих 

підприємств, які візьмуть за основу ведення 

обліку і складання звітності за МСФЗ як на 

обов’язкових, так і на добровільних засадах. 

Прийняття Податкового кодексу  спричини-

ло зміни у Положеннях (стандартах) бухгалтер-

ського обліку, та і самі положення кодексу 

багато в чому схожі з трактуваннями П(С)БО. 

Це цілком зрозуміло і виправдано, оскільки зні-

має низку протиріч у правилах відображення 

однорідних господарських операцій з позицій 

різнорідних законодавчих документів. Проте 

згадане узгодження бухгалтерського і податко-

вого обліку супроводжується іноді такими про-

галинами, що мимоволі зароджуються сумніви 

щодо фахової компетентності законотворців. 

Рішення про зміни в бухгалтерському обліку 

повинні прийматися з урахуванням його ролі в 

суспільному житті країни, поточних і перспек-

тивних завдань. З огляду на історичні, соціальні 

та економічні особливості розвитку України, до-

цільним є запровадження державного регулю-

вання і встановлення єдиних методологічних за-

сад обліку. Водночас такі заходи повинні будува-

тися на оновлених основах – через чітке дотри-

мання всіма суб’єктами господарювання вимог 

нормативних актів, що формують українську 

систему бухгалтерського законодавства. Сьогод-

ні необхідна інституційна перебудова системи 

регулювання бухгалтерського обліку та звітності, 

де держава відіграватиме провідну роль за актив-

ної участі професійних громадських бухгалтер-

ських організацій. Бухгалтерський облік у нашій 

країні організований за загальноприйнятими у 

міжнародній практиці принципами та стандарта-

ми бухгалтерського обліку й чинного національ-

ного законодавства. Найбільш жорстко у цій сис-

темі обліку має регулюватися фінансовий облік. 

Управлінський облік підприємства організову-

ють самостійно, як того вимагають особливості 

діяльності, структура, потреби управління. Але 

бухгалтерський облік у підприємствах повинен 

ґрунтуватися на єдиних методологічних засадах, 

встановлених чинним законодавством, а також 

способах і прийомах, за допомогою яких вироб-

нича, фінансова, збутова діяльність відобража-

ється у відповідному бухгалтерському обліку. За 

міжнародними стандартами бухгалтери мають 

приймати рішення, керуючись принципами, які 

спрямовані на одне: надавати об’єктивну картину 

стану підприємства та результатів його 

діяльності за визначений період (місяць, квартал, 

півроку, рік), як щодо доходів, так і витрат.  

При реформуванні національної системи бух-

галтерського обліку, що охоплює її основи, акту-

альним є розвиток бухгалтерської науки через: 

здійснення міждисциплінарних досліджень з ура-

хуванням досягнень економічної теорії; викорис-

тання системного підходу для уточнення суспі-

льного значення обліку; визначення шляхів роз-

витку бухгалтерського обліку в контексті інтерна-

ціоналізації економіки; уточнення принципів та 

методів бухгалтерського обліку; визначення ролі 

регуляторних інститутів та нормативного забезпе-

чення обліку; запровадження інституту професій-

ного судження; уточнення ролі плану рахунків і 

облікової політики в системі регламентації бух-

галтерського обліку; гармонізацію облікових ме-

тодик на основі міжнародних нормативних актів.  

Бухгалтерське законодавство потребує 

науково обґрунтованої систематизації та 

узгодження з Податковим кодексом України, 

іншим господарським і фінансовим 

законодавством. Це дозволить законодавцям 

усунути наявні протиріччя і недоліки. 

Передумовами подальшого розвитку 

бухгалтерського обліку є насамперед: 
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- уточнення та дотримання в умовах 

активного розвитку різноманітних облікових 

систем концептуальних основ і методологічної 

бази бухгалтерського обліку; 

- уніфікація методики визначення даних 

бухгалтерського обліку та показників фінансо-

вої звітності, термінології бухгалтерського обліку 

із застосуванням міжнародної практики 

стандартизації; 

- гармонізація на основі міжнародних стан-

дартів фінансової звітності та з урахуванням 

вітчизняних потреб і можливостей методики 

обліку підприємницької та непідприємницької 

діяльності (підприємств, фінансових установ, 

органів державного сектора); 

- безперервна професійна освіта, реалізація 

програми сертифікації бухгалтерів та аудиторів 

із забезпеченням прийнятних для широкого 

загалу умов та належного рівня оцінювання [7]. 

Висновки та пропозиції. Отже, подальший 

розвиток теорії бухгалтерського обліку пов’я-

заний з інтеграцією всіх підсистем і видів облі-

ку в єдину інформаційну систему на основі нов-

ітніх комп’ютерно-інформаційних технологій. 

Звичайно, загальноприйняті в бухгалтерсь-

кому обліку постулати за своєю суттю не є дог-

матичними і вони можуть змінюватися. Однак, 

за нашими переконаннями, такі зміни мають 

бути науково обґрунтованими і враховувати як 

специфіку розвитку національної економіки, 

так і ментальність бухгалтерів-практиків. 

Із зазначеного випливає насамперед потреба 

у критичному аналізі всіх наявних методичних 

засобів бухгалтерського обліку та складових 

(елементів) його методу з позицій їх 

відповідності вимогам ринкової економіки та 

можливостей подальшої модифікації. 
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