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ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

І РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ 
Економічні реформи в Україні — основа розвитку зв’язків 

України зі світовим економічним простором. Процес інтеграції 
передбачає адаптацію законодавства України до правового поля 
розвинутих країн. Таким чином, перехід вітчизняних підпри-
ємств на світові стандарти бухгалтерського обліку є складовою 
заходів, орієнтованих на впровадження ринкового спрямування 
та економічну інтеграцію нашої країни до світової спільноти. 

Формування розвинутої і бездоганно функціонуючої ринко-
вої системи передбачає наявність облікової інформації про фі-
нансову діяльність підприємства та її кінцевого результату (при-
бутку або збитку), інформації про економічний потенціал 
підприємства, а також фактори, які мають позитивний або нега-
тивний вплив на діяльність підприємства в цілому. Поглиб-
лення економічних реформ в Україні створило необхідні пере-
думови для реформування системи бухгалтерського обліку і 
звітності, потребу в поділі обліку на фінансовий та управлін-
ський як складових процесу управління підприємством, а та-
кож створення системи незалежного аудиторського контролю. 

Початок реформування бухгалтерського обліку було покладе-
но прийняттям Указу Президента України від 23.05.92 «Про пе-
рехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці сис-
теми обліку та статистики». Наступним кроком стало прийняття 
Закону «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 № 3125-ХII, а 
також постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 № 
1706, в якій сформульована Програма реформування системи бу-
хгалтерського обліку. Закон України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», прийнятий в 1999 році, та роз-
робка і впровадження національних положень (стандартів) бух-
галтерського обліку затвердили основні принципи організації бу-
хгалтерського обліку, дані якого є базовими для ведення обліку 
та складання фінансової звітності підприємствами всіх форм вла-
сності та господарювання. 

Цими законами і постановами підприємствам надано право 
самостійно визначати облікову політику. Це означає, що керів-
ництво підприємства на базі існуючого законодавства розробляє 



своє Положення про бухгалтерський облік, визначає форму облі-
ку як певну систему облікових регістрів, порядок документообі-
гу, методики бухгалтерського обліку окремих об’єктів, фактів та 
явищ, а також ступінь деталізації та регламентації як в цілому бух-
галтерського, так і управлінського обліку. Щодо останнього, то для 
бухгалтерів-практиків система управлінського обліку є справжньою 
проблемою через відсутність науково обґрунтованої методики йо-
го організації на підприємствах України та чіткого розуміння сут-
ності управлінського обліку.  

Дуже поширеною є думка, що управлінський облік — це облік 
витрат виробництва. В економічній літературі досить часто поєд-
нують поняття виробничого та управлінського обліку. Але виро-
бничий облік — це і є облік витрат виробництва. Він — складова 
бухгалтерського обліку. Управлінський облік — це система збору 
інформації про стан проблемного об’єкта, її аналіз і передача ви-
сновків керівництву для прийняття управлінського рішення, 
спрямованого на забезпечення економічної безпеки підприємства 
та його розвиток. Об’єктами управлінського обліку є не тільки 
витрати виробництва, а й стан дебіторської і кредиторської забо-
ргованості, ефективність використання основних засобів, управлін-
ня трудовими ресурсами, і т. д. Він використовує інформацію 
виробничого, фінансового обліку, а також зовнішню інформацію 
для забезпечення потреб всіх функцій бізнесу. На наш погляд, 
джерела інформації для управлінського обліку та напрями його 
використання можна проілюструвати таким чином (рис.). 
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Рис. Джерела інформації для управлінського обліку  
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та напрями використання його результатів 
 

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що управлін-
ський облік — це самостійна система, тісно пов’язана з бухгал-
терським обліком, тим більше, що Закон «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні» розділяє поняття бухгал-
терського і управлінського обліку, а саме: «бухгалтерський облік 
— процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, уза-
гальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність під-
приємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття 
рішень». Там само виділено, що «внутрішньогосподарський 
(управлінський) облік — це система обробки та підготовки інфор-
мації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у 
процесі управління підприємством». 

Таким чином, зроблена спроба законодавчого врегулювання 
цього питання, що важливо для формування єдиної точки зору 
стосовно сутності управлінського обліку.  

На наш погляд, для створення діючої системи управлінського 
обліку необхідна наявність: 

1) чіткого законодавства; 
2) методичного забезпечення; 
3) спеціалістів з управлінського обліку. 
Хотілося б звернути увагу і на той факт, що у тому ж Законі 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» і взагалі в Положеннях (стандартах) бухгалтерського 
обліку немає чіткого визначення поняття «фінансовий облік». 
Під фінансовою звітністю розуміється бухгалтерська звітність, 
що складається на підставі даних бухгалтерського обліку і міс-
тить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та 
рух грошових коштів підприємства за звітний період. Тобто, бух-
галтерський і фінансовий облік — це одне й те саме? Це — прин-
ципове питання, бо за ним стоїть проблема формування системи 
фінансового обліку.  

Незважаючи на те, що Положення (стандарти) бухгалтерсько-
го обліку містять багато вже знайомих фахівцям норм, вони все ж 
доповнені новими методами оцінки, розподілу і складу річної бух-
галтерської звітності, які для наших бухгалтерів є не тільки но-
вими, але не завжди зрозумілими, що певною мірою ускладнює 
впровадження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 
практику. З цього приводу Міністерство фінансів України дало 
роз’яснення «Щодо реформування бухгалтерського обліку» від 
09.03.00 № 41-23/41, в якому зроблено порівняльний аналіз нової 
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фінансової звітності з існуючими раніше методами і правилами. 
Мінфін також наголосив, що для полегшення впровадження но-
вої системи обліку були оприлюднені методичні рекомендації 
щодо перенесення сальдо рахунків і визначення підприємствами 
вступного сальдо балансу у 2000 році. В подальшому примітки 
до фінансової звітності будуть укладені в уніфіковану таблицю 
як додаток до річного звіту, що спростить роботу підприємства з 
розкриття інформації.  

Облікова політика, яка є основою ведення бухгалтерського 
обліку і складання фінансової звітності, обов’язково повинна бу-
ти розкрита в примітках до фінансових звітів і має відображати: 

1) обрану організаційну форму обліку; 
2) визначення відповідальності керівника і головного бух-

галтера; 
3) технологію обробки облікової інформації; 
4) метод нарахування зносу нематеріальних активів; 
5) метод нарахування зносу основних засобів; 
6) метод оцінки використаних у виробництві матеріалів; 
7) метод створення резерву сумнівних боргів. 
Суттєві зміни в організації побудови обліку, його законодавче 

регулювання супроводжується становленням аудиторської діяль-
ності в Україні, а також потребує розвитку нових напрямів ауди-
торської діяльності, таких як надання допомоги підприємствам з 
організації управлінського обліку та внутрішнього аудиту, а та-
кож розвиток операційного аудиту, метою якого є оцінка ефекти-
вності і продуктивності тієї чи іншої підсистеми будь-якої госпо-
дарської системи. 

Відзначаючи, що для розвитку бухгалтерського обліку і ста-
новлення аудиту в Україні зроблено вже багато, існує ще досить 
проблем, від правильного вирішення яких залежать перспективи 
їх подальшого розвитку і становлення. Серед них можна відзначити 
вдосконалення законодавства в галузі обліку й аудиту та націо-
нальних стандартів обліку і положень аудиту, підготовка та пе-
репідготовка професійних кадрів, переосмислення необхідності 
переходу до нових методів і прийомів. Вирішення даних проблем 
дозволить прискорити перехід до ринкової економіки в Україні. 
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