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АДАПТАЦІЯ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
ДО ЗАКОНОДАВСТВА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБ-
ЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ADAPTING THE POLICY
ENVIRONMENT FOR

ACCOUNTING IN UKRAINE TO
THE LEGISLATION OF THE
EUROPEAN UNION AS AN

INTEGRAL INCREASES
COMPETITIVENESS AND

ATTRACTIVENESS OF
ENTERPRISES

В Україні створено ґрунтовну законо-
давчу базу з регулювання системи
бухгалтерського обліку. Державна по-
літика інтеграції Україні у світове спів-
товариство вимагає продовження ро-
боти з розробки та перегляду ключо-
вих аспектів регламентації бухгалтер-
ського обліку з метою формування
сприятливого інвестиційного клімату.

Ukraine was created by laws of
regulation systems and accounting.

State policy integration Ukraine from the
world economy requires continued
funding of the work of key aspektìv

regulation of accounting and to create
an attractive investment climate.

В Україні відбуваються складні процеси реформування систе-
ми бухгалтерського обліку, зумовлені зміною економічної систе-
ми й інтеграцією країни до Європейського Союзу.
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Процес інтернаціоналізації економік призводить до того, що
багато аспектів обліку як наукової дисципліни і практичної ді-
яльності також набувають міжнародного забарвлення. Цьому
сприяють такі фактори, як зростання кількості підприємств, які
не обмежують свою діяльність лише кордонами власної держави;
зацікавленість країн у залученні додаткового капіталу за рахунок
іноземних інвесторів; можливість посилення позицій держави на
світовому ринку за рахунок об’єднання з іншими країнами.

Усі ці фактори призводять до певних інтеграційних процесів.
Для їх ефективного розвитку необхідна інформація. Саме бухгал-
терський облік — це система, яка може забезпечити повною, не-
упередженою інформацією зацікавлених користувачів, а саме
іноземних інвесторів та державних органів інших країн.

Бухгалтерський облік суб’єктів господарювання в Україні
протягом багатьох років формувався під впливом адміністратив-
ної системи господарювання.

Головним завданням обліку було здійснення контролю за збере-
женням соціалістичного майна. Головними користувачами бухгал-
терської інформації переважно були контролюючі органи та органи
централізованого управління діяльністю господарюючих суб’єктів.

Бухгалтерський облік за межами СРСР розвивався в умовах рин-
кових відношень. У ринковій економіці діяльність підприємств
спрямована на отримання прибутку та забезпечення інформацією
широкого кола користувачів, тому ведення бухгалтерського обліку
здійснюється, насамперед, в інтересах зацікавлених користувачів.

Реформування бухгалтерського обліку почалося з ухвалення
Верховною Радою України Закону «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» в 1999 р. З того часу розроблено та
прийнято 34 національний стандарт бухгалтерського обліку. Згід-
но вказаного Закону вони створювалися на основі міжнародних
стандартів і їм не суперечать.

Проте сьогодні залишається актуальним адаптація законодав-
ства України до законодавства Європейського Союзу відповідно
до Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу».
Наслідком виконання Загальнодержавної програми адаптації за-
конодавства України до законодавства Європейського Союзу, за-
твердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України, повин-
на стати гармонізація нормативної бази бухгалтерського обліку з
Постановою Європейського парламенту та Ради Європейського
Союзу від 19 липня 2002 року про застосування міжнародних
стандартів фінансової звітності.
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Виконання цієї вимоги прискорить інтеграцію економіки
України в світову спільноту, буде сприяти формуванню сприят-
ливого інвестиційного клімату, підвищить рівень професійного
співтовариства бухгалтерів.

Для адаптації законодавства України необхідно забезпечити
законодавчі й організаційні передумови: усунути невідповідність
і неузгодженість роботи вищих законодавчих органів країни сто-
совно повноважень і компетенції з питань розробки та впрова-
дження положень (стандартів) бухгалтерського обліку, налагоди-
ти умови для професійного судження бухгалтерів, гармонізувати
вимоги бухгалтерського та податкового обліку тощо.
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КОНЦЕПЦІЯ ЧАСОВИХ
ПЕРІОДІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
ТА РЕПЛІКАЦІЙНА
ВИРОБНИЧА СТРАТЕГІЯ

TIME PERIODS OF ENTERPRISE
FUNCTIONING CONCEPT

AND REPLICABLE PRODUCTION
STRATEGY

Викладено базові положення концеп-
ції часових періодів функціонування
підприємства. Виокремлено адекватну
кожному з періодів функціонування
виробничу стратегію та розкрито зміст
реплікаційної стратегії.

Basic tenets of time periods of
enterprise functioning concept have

been expounded. The production
strategy of the enterprise adequate to

each period of functioning has been
allocated, and direction and content of

replicable strategy have been disclosed.

Концепція часових періодів функціонування підприємства базу-
ється на абстрагуванні від календарного вимірювання тривалості




