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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ 

МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Євроінтеграційні перетворення в Україні супроводжуються загальними соціально-економічними 

кризовими явищами. Вихід з кризи потребує набору раціональних шляхів і має на меті поліпшення умов 

життя і господарювання та підвищення ефективності економіки як в країні в цілому, так і в розрізі 

господарюючих суб’єктів окремо. Ці обставини впливають на загальну систему та спонукають ряд змін в 

частині інтегрування в єдину міжнародну систему бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Саме тому 

набувають стратегічного значення питання ефективності регулювання та організації цієї системи, як однієї з 

найважливіших функцій управлінської діяльності. 

Проблематиці формування, розвитку та впливу різних систем бухгалтерського обліку присвячені 

наукові праці багатьох вітчизняних вчених: Бутинця Ф.Ф. [1], Моссаковський В. [2], Голов С. [3], 

Яструбський М.Я. [4]. 

Дослідженням цього питання присвячені праці зарубіжних вчених Дж. Брейли, Д. Колдуэлла, Ч.Т. 

Хорнгрена, Дж. Фостера, Б. Райана, Л.А. Бернстайна та ін. 

Науковий доробок вищевказаних вчених стосується теорії, методології та організації бухгалтерського 

обліку. Однак розбіжність міжнародної та національної системи бухгалтерського обліку залишаються й 

потребують подальшого вирішення. 

Проблема розвитку бухгалтерського обліку постійно в центрі уваги багатьох науковців. Кожен з них 

має особисту думку щодо перспектив розвитку напрямів регламентації та реформування бухгалтерського 

обліку. 

Зокрема, Ф. Бутинець вважає, що «за тривалий час псевдореформ обліку Україна практично втратила 

колишній бухгалтерський облік, кадри, які розуміли значення і роль теорії та практики обліку, його сутність і 

функції в частині збереження майна власника, надання інформації для управління, правильності обчислення 

фінансового результату діяльності» [1, с. 111]. 

В. Моссаковський і Т. Кононенко відзначають: «На нашу думку, настав період, коли слід 

проаналізувати сучасний стан обліку, уточнити організаційні та методологічні аспекти функціонування 

існуючої облікової системи в Україні та в інших країнах, визначити досягнення та розробити шляхи 

поліпшення та напрями подальшого вдосконалення інформаційного забезпечення управління економікою 

України та його окремих ланок» [2, с. 8]. 

Для цього більшість вітчизняних вчених вказують на необхідність розроблення концепції подальшого 

розвитку бухгалтерського обліку в Україні. На думку С. Голова, передумовою подальшого розвитку 

бухгалтерського обліку в Україні є: 

- перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку з урахуванням ускладнення управління, 

зростання ролі інтелектуального капіталу як ключового чинника конкурентоспроможності, сучасних 

інформаційних технологій, тобто вивчення сучасних теорій, перегляд предмета й методу бухгалтерського 

обліку; 

- диференціація вимог до фінансової звітності. Так, суб’єкти господарської діяльності повинні 

застосовувати єдині принципи оцінки та розкриття інформації, але обсяг інформації визначається винятково 

потребами користувачів; 

- реуніфікація обліку та звітності, що передбачає відмову від жорстких форм фінансової звітності з 

обов’язковими кодами рядків і збереження лише загальної структури фінансових звітів і мінімальних вимог 

до розкриття інформації тощо; 

- безперервна професійна освіта, сертифікація бухгалтерів, що сприяє зростанню кваліфікації 

бухгалтерів і престижу професії, зниженню ризику для учасників фондового ринку і фінансових інститутів, 

гармонізації української системи професійної підготовки бухгалтерів з міжнародними стандартами, 

підвищенню ефективності системи корпоративного управління, посиленню контролю за дотриманням норм 

професійної етики бухгалтерів і аудиторів; 

- активна позиція бухгалтерської спільноти, а саме професійних організацій бухгалтерів і аудиторів, 



засобів масової інформації, зокрема професійних видань з бухгалтерського обліку; 

- формування сучасної парадигми обліку та звітності, метою якої є створення інформаційної 

інфраструктури, адекватної вимогам ринкової економіки в інтересах усіх членів суспільства [3]. 

Повністю підтримуємо позицію Крутько М.А., яка наголошує на тому що «інтеграція економічна та 

направлена на європейську співпрацю повинна характеризувати собою об’єктивний процес, який би 

зумовлював розвиток продуктивних сил. Вона поєднує у собі економічні явища та процеси, що полягають у 

взаємодії, зближенні, узгодженні діяльності різних підприємницьких структур, спрямованих на підвищення 

економічної ефективності їх господарювання» [5, с.89]. 

Отже, реформування і адаптація системи обліку – процес складний і потребує кропіткої роботи 

законодавців, науковців і практиків. Першочергової уваги потребує наукове обґрунтування, вироблення 

концепції такого реформування, а вже потім на основі науково обґрунтованих положень їх узаконення на 

вищому державному рівні.Така система повинна базуватися на загальноприйнятих нормах і правилах з 

дотримання викликів сьогодення та з врахуванням міжнародного досвіду організації системи ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах України. 
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