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В умовах міжнародної інтеграції виникла необхідність у зближенні 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності вітчизняних підприємств з 

міжнародними стандартами. Прагнення України до євроінтеграції вимагає змін у 

бухгалтерського обліку, нормативно-правовому забезпеченні та законодавстві. 

Регулювання системи бухгалтерського обліку на сьогоднішній день є досить 

дискусійним питанням, стосовно якого існує дві протилежні думки: від пропозицій 

дворівневого регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності (з боку 

держави та з боку професійного співтовариства) до пропозицій надання повної свободи 

керівництву щодо показників звітності. Але зміни у законодавстві розпочались ще з 

1998 року у напрямку застосування міжнародних стандартів шляхом впровадження 

Програми реформування системи бухгалтерського обліку. На шляху реформування 

системи обліку, на сьогоденній день, вже є певні позитивні зрушення: часткова 

узгодженість вітчизняних і закордонних підходів до обліку. Проте, у системі 

бухгалтерського обліку в Україні практично не вирішеним залишилося наступне: 

- розбіжність звітності з директивами ЄС; розбіжність з Міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової 

звітності; 

- розбіжності бухгалтерського обліку та звітності податкового обліку. 

Незважаючи не те, що в даний час система бухгалтерського обліку в Україні 

ґрунтується на міжнародних стандартах, Положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку України відрізняються від міжнародних. Основним недоліком даних положень 

є: відсутність прозорості і зрозумілості інформації, недостатній зв'язок з міжнародними 

правовими нормами. На сьогоднішній день країни, які не прагнуть до регулювання 

своїх стандартів з Міжнародних стандартів фінансової звітності і не приймають участь 

в міжнародній інтеграції, істотно відстають від конкурентів. Тому розбіжність багатьох 

підходів до обліку в Україні та західних країнах можуть призвести до суперечності, що 

у майбутньому стане перешкодою для надання повної та достовірної інформації 

іноземним партнерам про діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання. 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University

https://core.ac.uk/display/211065670?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


ІІ Міжнародна студентська науково - технічна конференція  
"ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" 

350 

 

Впровадження міжнародних стандартів знаходиться у прямій залежності від 

розвитку податкової системи. Наприклад, зараз українським підприємствам економічно 

невигідно списувати з балансу застарілі активи, як цього вимагають Міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку, бо це матиме податкові наслідки. 

Ще одним нагальним питанням є уніфікація бухгалтерського обліку та звітності 

в Україні з директивами Європейського Союзу через прагнення України стати членом 

ЄС. Уніфікація в ЄС у системі бухгалтерського обліку регулюється за допомогою 

директив. Зараз бухгалтерський облік і фінансова звітність в ЄС здійснюється за 

допомогою таких найважливіших директив: 

– четверта директива «Форма та зміст річного фінансового звіту компаній» 

(1978 р.); 

– сьома директива «Вимоги до підготовки консолідованої фінансової звітності 

та методи підготовки» (1983 р.) та ін. 

Бухгалтерський облік та фінансова звітність України частково узгоджено зі 

стандартами Четвертої директиви ЄС. «Баланс (звіт про фінансовий стан)» (форма № 

1); «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» (форма № 2); «Примітки 

до річної фінансової звітності» (форма № 5) відповідають складу річної звітності ЄС, 

проте у вітчизняному законодавстві присутні ще дві форми: Звіт про рух грошових 

коштів» (за прямим методом – форма № 3, за непрямим методом – форма № 3-н); «Звіт 

про власний капітал» (форма № 4). 

Тобто для міжнародної інтеграції у сфері економіки необхідно уніфікувати 

правила бухгалтерського обліку та фінансової звітності зі стандартами ЄС через 

реформування системи законодавства. Так, наприклад, у Законі України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вже відображено основні 

положення, які враховують міжнародні стандарти і тому він не потребує докорінних 

змін. В цілому необхідні внесення тільки окремих змін до Закону, що стосуються таких 

питань: визначити критерії розмежування малих, середніх та великих груп 

підприємств; надходження звітних документів із країни до країни. 

Постає завдання щодо змін бухгалтерського обліку в Україні та поступовому 

сприянню застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, які сприяють 

можливості залучення інвесторів; високий рівень довіри до українських підприємств; 

обміну ідеями; об'єднання підприємств, що знаходяться в сусідніх країнах та інше. 

Також необхідно узгодити системи бухгалтерського та податкового обліку. 

Необхідно, щоб методи розрахунків податкових сум і документальне оформлення у 

податковій системі базувалися на основах класичного бухгалтерського обліку, а не 

навпаки. Це дозволить уникнути суперечностей між бухгалтерським і податковим 

обліком. Можливо розв’язати цю проблему за допомогою внесення корективів до 

Податкового кодексу України. 

Повне нововведення стандартів неможливо без відповідних політичних, 

економічних і соціальних змін. Такі зміни є поступовими, але обов’язково необхідно 

врахувати національні особливості бухгалтерського законодавства та економіки в 

цілому. 

Наша держава може використовувати бухгалтерський облік як рушійну силу 

регулювання економіки у міжнародної торгівлі, для заохочування інвесторів, створення 

спільних підприємств з різними країнами, а також для вирішення спільних економічних 

проблем та ін. 


