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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 

На сучасному етапі економічного розвитку України невід’ємною 

складовою є бухгалтерський облік дані якого є основним джерелом надання 

інформації про діяльність підприємства, як для мікроекономічного так і 

макроекономічного рівня управління. Взаємозв’язки між суб’єктами 

господарювання потребують чіткого розуміння «з ким працюєш?», а тому 

виникає потреба у достовірній, повній, зрозумілій та якісній інформації про 

стан їх активів, власного капіталу, зобов’язань, фінансових результатів, тощо. 

Наявність даної інформації дає можливість проаналізувати не тільки стан, а й 

перспективи розвитку, конкурентоспроможність партнера бізнесу, 

контрагента, конкурента та ін. 

А отже, основним завданням бухгалтерського обліку є збір, накопичення, 

обробка даних та формування з них повної і достовірної інформації «про 

діяльність організації і її майнове положення, необхідною внутрішнім 

користувачам бухгалтерської звітності – керівникам, засновникам, учасникам 

і власникам майна організації, а також зовнішнім – інвесторам, кредиторам і 

іншим користувачам бухгалтерської звітності» [1].  

Не дивлячись на постійне реформування системи бухгалтерського обліку в 

Україні, вона потребує модернізації та відповідності ринковим умовам 

економіки. Досягнути позитивних результатів діяльності неможливо без 

ефективної організації бухгалтерського обліку, оскільки вона є найскладнішим 

та найвідповідальнішим етапом щодо створення підприємства, а також його 

подальшого розвитку. Раціонально впорядкований облік є основною умовою 

щодо аналізу та контролю господарської діяльності [2, c. 7]. 

На сьогодні існує безліч проблем, що стримують розвиток 

бухгалтерського обліку в Україні, а саме: 

– невідповідність національних стандартів з міжнародними, що є одним з 

питань недовіри та неповного висвітлення інформації закордонним 

користувачам про діяльність підприємств, а це в свою чергу зменшує приток 

фінансових інвестицій та стримує економічний розвиток країни; 

– облік великих підприємств в порівнянні з малими та середніми значно 

різниться в Україні, на відміну від міжнародного ведення, що є негативним 

фактором розвитку бухгалтерського обліку в державі;  

– відсутність узгодженості нормативно-правових актів, призначених для 

регулювання системи бухгалтерського обліку та оподаткування, що також 

ускладнюють процес бухгалтерського обліку; 
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– та інші. 

Необхідними умовами вирішення даних проблем мають стати: 

1) створення єдиних правил щодо складання фінансової звітності та 

ведення бухгалтерського обліку [1]; 

2) забезпечення відповідності національних стандартів бухгалтерського 

обліку з міжнародними; 

3) здійснення різноманітних заходів для підвищення кваліфікації 

робітників; 

4) впровадження новітніх комп’ютерних програм, які б дали змогу 

швидше збирати, реєструвати, групувати, обробляти інформацію; 

5) запровадження ефективних систем документообігу; 

6) здійснення жорсткішого контролю за достовірністю, своєчасністю 

надання фінансової та податкової звітності; 

7) поєднання фінансового обліку та податкового, що вилучить поняття 

«коригування» та ведення подвійного обліку на підприємстві.  

Отже, вирішення даних проблем дасть змогу прискорити процес 

реформування бухгалтерського обліку, пристосуватися до ринкових змін, 

вдосконалити систему державного регулювання обліку для прийняття 

ефективних рішень, що в свою чергу позитивно вплине на розвиток 

бухгалтерського обліку та підвищення економічного рівня держави. 
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