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Анотація. Пропонована стаття розкриває проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах міжнаX
родної стандартизації.
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Постановка проблеми. В останні десятиліття
ХХ століття у розвитку суспільства та його діяль�
ності з’явилися принципово нові господарські
явища. В економічному світоустрої позначилася
тенденція глобалізації як більш високого ступе�
ня інтернаціоналізації діяльності, як особлива
стадія інтеграціі суспільного виробництва.

У загальнофілософському сенсі глобалізація
розглядається як нова ера в розвитку людської
цивілізації. Філософ В. Толстих пише: «Говорячи
про глобалізацію та глобальне суспільство в соціаль�
но�філософському плані, на наш погляд, слід зафік�
сувати факт становлення нового типу соціальності
і світоустрою, який буквально за всіма формами і
параметрами соціальної організації, влади, ідеології,
економіки, способу життя і т. д. відрізняється від
нині існуючого соціуму і світопорядку».

Таким чином, глобалізація не просто є при�
скоренням темпів інтернаціоналізаціі, що являє
тісно взаємопов’язані державні взаємовідно�
шення у всіх областях людської діяльності, а
якісно новим етапом світового розвитку.

Розвиток світогосподарських відносин у рам�
ках глобалізації став однією з об’єктивних умов
істотних змін як в українській системі бухгал�
терського обліку та звітності, так і в облікових
системах практично всіх країн. Причому відоб�
раження сучасних міжнародних процесів у націо�
нальних облікових системах становить складні,
багато в чому поки що не вирішені проблеми.

Поява глобалізованих фінансових ринків у
1970�і роки для розвинених країн і в 1980�і роки
для країн з ринковою економікою призвела до
того, що національні моделі системи бухгалтерсь�
кого обліку вже не могли розглядатися як повністю
відповідні господарські явища. Як зазначають
Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл: «Деякі пробле�
ми виникають тому, що бухгалтерський облік роз�
вивався в різних країнах різними шляхами. Все це
ускладнює діяльність компаній за кордоном».

У світовій обліковій практиці постала про�
блема гармонізації облікових методик, рішення
якої спочатку виразилося у формуванні Міжна�

родної дослідницької групи бухгалтерів (1966 р.),
куди увійшли фахівці Американського інституту
присяжних бухгалтерів, аналогічних інститутів
Канади, Англії, Уельсу, Шотландії, Ірландії, а
потім Комітету з міжнародних стандартів фінан�
сової звітності (1973 р.). Мета Комітету, як зазна�
чено у вступі до МСФЗ, полягає в досягненні
уніфікації принципів бухгалтерського обліку, ви�
користовуваних компаніями та іншими організа�
ціями для фінансової звітності скрізь у світі.

Розробка визнаних багатьма міжнародними
організаціями концепцій, норм і правил подан�
ня облікової інформації у фінансовій звітності є
далекоглядним кроком економічного співтовари�
ства, який має значення глобального рівня і ви�
рішує, у тому числі, проблему обмеженості ре�
сурсів. За допомогою МСФЗ можливо подати дані
про діяльність компаній, зрозумілі зацікавлено�
му користувачеві незалежно від його національ�
ної належності і територіальної віддаленості від
суб’єкта господарювання.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Дос�
лідженню питань розвитку бухгалтерського обліку
в сільському господарстві та питань глобалізації
присвячено велика кількість праць як зарубіжних,
так і сучасних вчених�економістів та бухгалтерів,
зокрема Ф. Ф. Бутинця, О. Д. Гудзинського,
М. Я. Дем’яненка, В. Збарського, Г. Г. Кірейцева,
М. С. Пушкаря, Н. М. Малюги, П. Т. Саблука,
Л. К. Сука, П. Л. Сука та інших.

При цьому залишається актуальним роз�
гляд питання стосовно впливу процесів глоба�
лізації як на національну економіку, так і на
формування ефективної системи бухгалтерсь�
кого обліку в Україні.

Метою дослідження є вивчення питань, по�
в’язаних із впливом глобалізації економіки на
розвиток національної системи бухгалтерського
обліку, зокрема визначення рівня впливу глоба�
лізації на розвиток останньої, а також результатів
та наслідків зазначеного впливу.

Глобалізація як етап у розвитку світової еко�
номіки призводить до наступного:
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— подальшого розвитку відносин власності
в напрямку націоналізації великого корпоратив�
ного капіталу;

— зростання у світовій економіці ролі міжна�
родних злиттів;

— переростання національної економіки в
транснаціональну економіку;

— перетворення інформаційного чинника в
найбільш важливий фактор виробництва;

— якісно нового характеру співвідношення
конкурентних і планових початків комерційної
діяльності;

— існування національної вартості товару
поряд з інтернаціональною вартістю;

— становлення регіональних угруповань як
інтернаціональних суб’єктів незалежно від міжна�
родних економічних відносин.

Виклад основного матеріалу. Економічна транс�
формація — це безперервний процес видозмін,
перетворення структур, форм і способів економі�
чної діяльності. У сучасному світі інтенсивно
відбувається становлення і функціонування гло�
бальної економіки сталого розвитку. А це, в свою
чергу, потребує адекватного вимірювання фактів
господарської діяльності в усіх країнах світу.

Відповідно розвиток бухгалтерського обліку
можна розглядати як його зміну, удосконалення в
порівнянні з існуючим його станом. Потреба в удос�
коналенні існуючого стану будь�якого об’єкта ви�
никає у тому випадку, коли цей об’єкт перестає
відповідати вимогам його користувачів. Безпосеред�
німи користувачами системи бухгалтерського об�
ліку, перш за все, є керівники та управлінці на всіх
рівнях управління підприємством. Нині з посилен�
ням впливу глобалізації вітчизняна система бухгал�
терського обліку поступово зникає і на її зміну
приходить інша облікова система, яка є новою і не
відповідає інтересам і потребам управління. В умо�
вах глобалізації виникають і інші користувачі сис�
теми бухгалтерського обліку — глобальні. Відпові�
дно до вищезазначеного виникає необхідність у
розгляді питання стосовно впливу процесів глоба�
лізації на розвиток бухгалтерського обліку в Україні.
Аналізуючи погляди сучасних науковців з приводу
впливу глобалізації на розвиток бухгалтерського
обліку, бачимо існування різних точок зору. На
думку одних науковців, реформування бухгалтерсь�
кого обліку та приведення його до вимог міжнарод�
них стандартів сприяє його розвитку, інших — ре�
формування вітчизняного бухгалтерського обліку та
його стандартизація у відповідності до міжнарод�
них стандартів бухгалтерського обліку — не сприяє.
Поділяючи точку зору останніх, потрібно зазначи�
ти, що бухгалтерський облік починає змінюватися
на користь глобальних користувачів — світових
організацій. При цьому потреби та вимоги до бух�
галтерського обліку безпосередніх користувачів�
управлінців залишилися неврахованими, що зни�
жує ефективність управління підприємством.

Сьогодні законодавство зі сталого розвитку
мають всі розвинуті країни. В Україні також
підготовлено Стратегію та Законопроект «Ос�
новні засади сталого розвитку України на 2010–
2020 роки». Майбутню модель розвитку бухгал�
терського обліку необхідно пов’язувати з преро�
гативою запитів до нього від національних та
міжнародних інституцій, що забезпечуватимуть
реалізацію Концепції сталого розвитку у світі.

Але до цих пір у глобальному бухгалтерсько�
му середовищі «правила гри» встановлюють пред�
ставники сильніших економік, компанії яких і
фінансують роботу Ради з МСФЗ та розвитку
професії бухгалтера при ООН. Проте, виходячи з
останніх змін у світовій економічній політиці,
появи нових економічних зон росту (Китай, Бра�
зилія, Індія, Росія), збільшення критичної маси
представників різних країн у МФБ, є сподівання,
що ідеологія формування МСФЗ буде найближ�
чим часом змінюватись.

Існує думка, що коли США (близько 52 %
світової ринкової капіталізації) і Японія (9 %)
приймуть МСФЗ, ці стандарти в усіх відношен�
нях стануть глобальними. Решта країн, що поба�
жали включитися в світову економіку, буде про�
сто вимушена перейти на МСФЗ.

Представники кожної бухгалтерської систе�
ми переслідують власні цілі і не особливо заці�
кавлені у зближенні двох систем стандартизації
обліку. В процесі вжиття заходів щодо наближен�
ня GAAP US до МСФЗ останні піддаються біль�
шому редагуванню на основі GAAP US.

Ми прогнозуємо, що Концепція сталого роз�
витку сприятиме демонополізації зазначеної про�
блеми та залученню до участі в цьому процесі всіх
зацікавлених ТНК (транснаціональних компаній)
та країн під егідою ООН.

Нині існуюче одностороннє мотивування роз�
витку міжнародного бухгалтерського обліку з боку
ТНК має бути замінене мотивацією облікового за�
безпечення реалізації Концепції сталого розвитку.

Нинішній курс розвитку бухгалтерського
обліку в Україні все більше спрямовується на
приведення системи бухгалтерського обліку у
відповідність до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ) — відбувається
стандартизація обліку.

Розпорядженням Кабінету Міністрів Украї�
ни від 24.10.2007 року було схвалено Стратегію
застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності в Україні. В тексті цієї стратегії чітко
визначено, що зумовило реформування системи
бухгалтерського обліку із застосуванням міжна�
родних стандартів фінансової звітності, а саме:
«процес глобалізації світової економіки, посилен�
ня захисту прав інвесторів та забезпечення про�
зорості функціонування міжнародних ринків ка�
піталу зумовив нові підходи до удосконалення
методології розкриття економічної інформації
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про результати діяльності суб’єктів господарю�
вання, насамперед емітентів цінних паперів між�
народних фінансових ринків» [1, с. 17].

В Україні сьогодні ніхто не може дати одно�
значної відповіді на питання, чи вирішить «ук�
раїнські бухгалтерські проблеми» застосування
замість П(С)БО як національних стандартів —
МСФЗ, так само, як і навпаки. В Україні питан�
нями застосування МСФЗ займається Методоло�
гічна рада з бухгалтерського обліку Міністерства
фінансів. Розроблені та прийняті Мінфіном Ук�
раїни національні П(С)БО мають, за чинним за�
конодавством, не суперечити МСФЗ.

На сьогодні проблема вибору застосування
МСФЗ чи П(С)БО вітчизняними підприємствами
не є важливим чинником подолання економічної
кризи в Україні. Тим більше, ця проблема не може
розглядатися причиною зміни чинного законодав�
ства з бухгалтерського обліку, оскільки національні
П(С)БО в усіх суттєвих аспектах відповідають
МСФЗ, чим витримуються діючі законодавчі ви�
моги та рекомендації міжнародних організацій.

Але існуюча нині теоретична основа МСФЗ
(яка відповідає інтересам розвинутих країн) має
бути переглянута на прийнятну для ідеї сталого
розвитку нову бухгалтерську доктрину.

В основу такої доктрини покладено зняття
протиріччя між інформаційними інтересами гло�
бальних корпорацій розвинутих країн та інтере�
сами національних економік більшості країн,
інтересами підвищення соціальних та екологіч�
них стандартів людства. Останнє вимагатиме
розробки якісно нових стандартів фінансової
звітності. А саме забезпечення розкриття в нових
моделях фінансової (корпоративної) звітності:
функціонування людського капіталу; дотримання
соціальних стандартів; примноження фізичного
капіталу; відновлення природних ресурсів; дот�
римання вимог якості продукції та інших вимог
законодавства зі сталого розвитку. Всі зацікавлені
сторони повинні мати ідентичну загальнодоступ�
ну інформацію.

Проте як світове, так і національне сприй�
няття ідей та концепцій сталого розвитку усклад�
нює діяльність суб’єктів господарювання, поро�
джуючи збільшення трансакційних витрат, со�
ціальних та екологічних зобов’язань.

Науковцями доведено нездатність існуючої
системи МСФЗ протистояти, а тим більше, упе�
реджувати негативні тенденції сучасної глобаль�
ної економіки.

Основні проблеми запровадження МСФЗ:
1) одностороння мотивація їх розвитку від ТНК;
2) проблеми конвергенції GAAPСША та

МСФЗ ЄС;

3) неадекватність сьогоденню теоретичної бази;
4) імплементування проблем у національні

системи бухгалтерського обліку.
Незважаючи на розвиток та пропагування

МСФЗ, вони не отримали достатнього поширен�
ня в світі у зв’язку з нерівномірністю економіч�
ного розвитку країн, політичними особливостя�
ми, національними та історичними традиціями та
рядом інших об’єктивних обставин. Проте про�
цеси регіональної інтеграції мають глибоке ко�
ріння. Країни, що входять у регіональні угрупо�
вання, близькі територіально, історично, прак�
тично не мають мовних бар’єрів, традиційно еко�
номічно взаємопов’язані. Формування регіональ�
них угруповань зміцнює торговельні зв’язки,
сприяє прискоренню економічного зростання в
країнах�учасницях.

Висновки. Отже, діючі дотепер системи бухгал�
терського обліку, в силу їх заідеалізованих концеп�
туальних основ (егоїстичних чи унітарно�держав�
них, юридичних чи економічних, технологічних чи
інформаційних) неспроможні бути фундаменталь�
ною основою облікових систем у період викликів
та змін, появи нових вимог з боку економічних,
соціальних та природоохоронних систем управ�
ління. Сучасні глобальні зміни в світовому сере�
довищі вимагають адекватних змін від бухгалтерсь�
кої інформаційної системи та формують потребу
нової універсальності та якості світової мови бізне�
су, яким є бухгалтерський облік.

Удосконалення національних облікових систем
на основі гармонізації дозволить зблизити ди�
намічні характеристики діяльності, підтягнувши
менш розвинені в економічному відношенні краї�
ни до рівня більш розвинених. Інформація, отри�
мана в гармонізованих облікових системах і яка
володіє однаковими якісними характеристиками,
створить об’єктивні умови прискорення позитив�
них процесів та розвитку бізнесу в регіоні в цілому.

Узагальнюючи вищезазначені висновки, по�
трібно зазначити, що, враховуючи неминучий вплив
глобалізації на розвиток як економіки країни, так і
системи бухгалтерського обліку, яка існує в Україні,
потрібно перш за все враховувати та захищати по�
треби та інтереси національні, в іншому випадку
розвиток національної системи бухгалтерського
обліку буде відбуватися в протилежному напрямі.
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