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СУЧАСНІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

Економіка України на шляху до євроінтеграції зіштовхується з глобальними явищами, 

що проявляються у довгочасному процесі зміни інформаційних, економічних і соціально-

політичних відносин. І головним чином, ця особливість пояснюється інформаційною 

глобалізацією. 

Інформаційна глобалізація – це поширення інформаційних технологій, їх об’єднання у 

мережі та активне використання в усіх сферах суспільного життя. Інформаційні технології 

допомагають керувати процесами виготовлення, зберігання, реалізації та використання 

матеріальних ресурсів. Автоматизація складського обліку дозволила отримувати оперативну 

інформацію о наявності та русі запасів (товарів) незалежно від відстані розміщення 

складських приміщень [1, с.97].    

Так, у торгівлі поширенню інформаційних технологій сприяє повсімісне впровадження 

штрихового кодування «QR» (Quіck Response, у перекладі «швидкий відгук»). Це двомірний 

штрих-код, що надає інформацію для швидкого її розпізнавання за допомогою спеціального 

пристрою або камери на мобільному телефоні. Окрім швидкого оформлення купівлі-продажу 

товарів, ця система значно полегшує процес інвентаризації запасів (товарів) на складах.  

Подібна система штрихового кодування інформації являє собою сукупність виду штрихових 

кодів і технічних засобів нанесення на носії інформації, верифікації якості друку, зчитування 

з носіїв, а також попереднього опрацювання даних. 

Ступінь реалізації телекомунікаційних технологій визначається використанням 

глобальної мережі Інтернет як інструмента організації єдиного інформаційного простору 

електронного бізнесу. Електронна комерція є важливим елементом електронного бізнесу. 

Можна відокремити наступні особливості електронної комерції, що виділяють її на тлі 

основних видів подібної  діяльності. 

Свою традиційну форму поступово змінюють і грошові розрахунки. Усі банківські 

операції повністю автоматизовані, усім користувачам доступні онлайн-полсуги. Платежі 

можна здійснювати за допомогою персональних комп’ютерів, терміналів або телефонів, які 

підключені до мережі. Все більш популярними стають розрахунки електронними коштами. 

Зараз існує багато платіжних систем (електронних кошиків), які дозволяють проводити 

розрахунки поза банківською системою. 
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Так більшість операцій фіксується інформаційними системами на стадії здійснення і 

оперативно передається на обробку до автоматизованих систем обліку, що допомагає 

уникнути помилок [2, с.55].  

Отже, інформаційна глобалізація вимагає розробки нових підходів до теоретичного, 

нормативно-правового та методичного забезпечення обліково-аналітичного процесу.  

Більшість фахівців з бухгалтерського обліку вважають, що перспектива розвитку галузі 

полягає в наближенні до принципів, закріплених в Міжнародних стандартах фінансової 

звітності (МСФЗ). На нашу думку, це найбільш актуальний підхід до проблеми у даному 

часі. Європейська інтеграція буде вимагати гармонізації підходів до бухгалтерського обліку 

та звітності підприємств. Однак, це лише тимчасове рішення проблеми [3, с.11]. 

По-перше, не всі країни використовують МСФЗ. В умовах тотальної глобалізації це 

може спричинити незручності, навіть, перекручення даних. 

По-друге, сама система МСФЗ уже застаріла і не відображує усіх викликів, що 

повстають перед сучасним суспільством. 

Одним із напрямків удосконалення бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції слід 

визнати послідовний розвиток теоретичних концепцій, за допомогою яких можливо оцінити 

як існуючі, так і нові технології обліку, а також розробку на цій основі нормативно-

правового та методичного забезпечення сучасного облікового процесу. 

Глобалізація призвела до того, що багато аспектів бухгалтерського обліку як наукової 

дисципліни та практичної діяльності також придбали міжнародний характер. При цьому 

бухгалтерський облік ще необхідно вивести на новий рівень знань і умінь, що 

використовуються при вивченні світової глобальної системи. 
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