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Процес інтеграції економіки України до світового економічного простору вимагає наявності якісної, повної і достовірної 

інформації про фінансовий стан підприємств та їх господарську діяльність. Основою інформаційного забезпечення для оцінки 

діяльності суб’єктів господарювання та прийняття ефективних управлінських рішень є дані бухгалтерського обліку.  

Незважаючи на докорінне реформування системи бухгалтерського обліку в Україні упродовж останніх років, вона є 

досить недосконалою, не відповідає вимогам ринкової економіки та потребує  подальшої модернізації. 

Проведений аналіз механізму організації бухгалтерського обліку в Україні та результатів наукових досліджень 

вітчизняних вчених з цього питання  дозволив визначити наступні основні проблемні питання:  

1. Неузгодженість національних П(С)БУ із міжнародними та, у деяких випадках, суперечність  з ними. 

2. Відсутність необхідної відкритості та якості фінансової (бухгалтерської) інформації щодо діяльності суб’єктів 

господарювання для зовнішніх користувачів, зокрема закордонних. 

3. Неузгодженість нормативно-правових актів щодо  регулювання системи оподаткування та системи організації 

бухгалтерського обліку. 

4. Односторонність та безальтернативність регулювання бухгалтерського обліку лише з боку держави.  

5. Практична відсутність норм і правил, що характеризують соціально-економічні відносини суспільства, зокрема що 

регулюють поведінку людей у процесі фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання (різні договори, контракти 

тощо). Наприклад, в Україні відсутні типові форми договорів із аутстаффінгу та аутсорсингу. 

6. Нераціональність документообігу в бухгалтерському обліку, громіздкість методів його ведення. 

7. Відсутність відповідної професійної компетенції бухгалтерів, особливо щодо обліку операцій пов’язаних зі  

зовнішньоекономічною діяльністю.  

Наявність зазначених проблем обумовлює подальше вдосконалення організаційного механізму бухгалтерського обліку  

в Україні. При цьому, основними шляхами реформування системи організації облікового процесу, на нашу думку, є:  

- подальше адаптування та уніфікація національних П(С)БО до міжнародних стандартів з метою усунення суперечностей 

між ними;  

- впровадження державних механізмів забезпечення прозорості та доступності фінансової інформації щодо результатів 

діяльності суб’єктів господарювання для  широкого кола користувачів; 

- розширення суб’єктів методологічного впливу на бухгалтерську діяльність шляхом обов’язкової та законодавчо 

визначеної участі в регуляторних органах представників ключових галузевих міністерств та професійних бухгалтерських 

організацій [1]. 

- впровадження  раціональних схем документообігу, сучасних інформаційних технологій для створення електронного 

документообігу, що дозволить максимально підвищити точність та оперативність облікової інформації [2];  

- запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та організаційно-методологічних засад бухгалтерського 

обліку на основі досвіду інших країн задля забезпечення якості фінансової звітності  та можливостей її використання 

закордонними користувачами.  

- покращення якості підготовки і перепідготовки кадрів шляхом  розробки навчальних програм під контролем 

професійного об’єднання бухгалтерів, залучення до процесів підвищення кваліфікації бухгалтерів відповідних 

інституціональних економічних структур як вітчизняних, так і закордонних тощо.  

Отже, на сучасному етапі розвитку економіки України організація бухгалтерського обліку істотно впливає на управління 

діяльністю суб’єкта господарювання та  його ефективне функціонування,  подальший розвиток як підприємницьких структур, 

так і економіки країни у цілому. Подальше реформування організації облікового процесу дасть змогу створити 

конкурентоспроможне ринкове середовище у країні,  виходити на міжнародні ринки капіталу, активізувати надходження іноземних 

інвестицій та усунути економічні і торговельні бар’єри. 
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