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Сучасна трансформація вітчизняної економіки,спрямована на розвиток ринкових відносин та інтеграцію 

у світове співтовариство, визначає принципово нові задачі щодо підвищення рівня управління суб’єктами 

підприємницької діяльності. Важливим напрямом реформування бухгалтерського обліку в Україні в умовах 

інтеграції є гармонізація фінансової звітності вітчизняних підприємств з міжнародними стандартами. 

Вивчення проблем та перспектив розвитку бухгалтерського обліку в умовах сучасної економіки займає 

сьогодні одне з провідних місць в  наукових працях таких вчених-обліковців: Ф. Бутинця, В. Рудницького, В. 

Сопка, С. Левицької, З. Гуцайлюка, Є. Мниха, І. Яремка, В. Пархоменка та інших. 

Для визначення напрямів подальшого розвитку вітчизняної системи бухгалтерського обліку велика 

кількість вчених досліджують процеси реформування бухгалтерського обліку в інших пострадянських країнах 

та перспективи гармонізації  фінансової звітності в контексті курсу України на євроінтеграцію. 

Проведені дослідження цих вчених засвідчили,що в колишніх республіках СРСР відбулися суттєві зміни 

в системі регулювання і методології бухгалтерського обліку. Водночас у більшості країн зберігається державне 

регулювання бухгалтерського обліку, суб’єктом якого, зазвичай, виступає Міністерство фінансів. 

Правова система України суттєво обмежує можливості легалізації міжнародних стандартів, що 

зумовлено наступними чинниками: 

 відсутністю зв’язку між положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та законами і кодексами, які 

впливають на застосування міжнародних стандартів фінансової звітності; 

 безперервна професійна освіта, реалізація програми сертифікатів бухгалтерів та аудиторів із 

забезпеченням прийнятих  для широкого загалу умов та належного рівня оцінювання; 

 уніфікація методики визначення даних бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародної практики 

стандартизації; 

 збереження суттєвого впливу податкових норм та правил на організацію бухгалтерського обліку та 

впливу урядових органів на процеси розробки і прийняття положень(стандартів)бухгалтерського обліку; 

Як спеціальна галузь наукового знання бухгалтерський облік перебуває на стадії швидкого накопичення 

емпіричних даних, виникнення нових теоретичних положень та методологічних підходів. Проте базова 

чисельність різноманітних економічних ресурсів і процесів реальної економіки зростає ще стрімкіше, на які 

традиційна бухгалтерська методологія ефективної відповіді не має, що є однією з проблем розвитку 

бухгалтерського обліку в умовах сучасної економіки. Шлях удосконалення бухгалтерського обліку на основі 

його цілісності, системності та дієвості – це збереження його концептуальних основ в межах чинного правового 

поля. 

Передумовами подальшого розвитку бухгалтерського обліку є насамперед: 

 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 фінансової звітності, 

термінології бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародної практики стандартизації; 

 гармонізація на основі міжнародних стандартів фінансової звітності та з урахуванням вітчизняних потреб 

і можливостей методики обліку підприємницької та непідприємницької діяльності; 

 безперервна професійна освіта, реалізація програми сертифікації бухгалтерів та аудиторів із 

забезпеченням прийнятних для широкого загалу умов та належного рівня оцінювання. 

З економічної точки зору впровадження сучасно і послідовної системи податкового і комерційного 

бухгалтерського обліку і звітності поліпшить інвестиційний клімат, прискорить економічне зростання і 

продуктивність економіки і збільшить податкові надходження до бюджету. 

Аналіз останніх тенденцій пов’язаних з розподілом управлінських повноважень щодо регулювання 

розвитку окремих облікових підсистем,свідчить про відсутність однозначної позиції щодо подальшого 

вирішення даного питання. Внаслідок цього постає нагальна потреба створення інтегрованої національної 

системи бухгалтерського обліку, що забезпечить вирішення сучасних проблем облікового забезпечення. Отже, 

можна зробити висновок, що удосконалення бухобліку в Укріїні зумовлене багатьма зовнішніми і внутрішніми 

факторами, зокрема розвитком євроінтеграційних процесів в Україні, розвитком міжнародного співробітництва. 

Однак, ми  вважаємо, що будь-які зміни мають буди науково обгрунтованими і враховувати як специфіку 

розвитку національної економіки, так і ментальність країни так і бухгалтерів-практиків. 

 


