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отримання готової продукції. По - трете, необхідно ефективно організувати облік витрат у 

рослинництві. Адже правильне відображення в обліку витрат галузі та їх розмежування на 

кожний окремий вид продукції є необхідною умовою для збільшення обсягів виробництва 

продукції рослинництва та покращення її якості. 
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Актуальність теми: Сучасні інтеграційні процеси, які відбуваються в Україні, 

зумовлюють необхідність перегляду та зміни вітчизняного законодавства в різних галузях 

економіки, насамперед це стосується бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Запровадження єдиних світових стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

дасть змогу усунути економічні й торговельні бар'єри, активізувати надходження іноземних 

інвестицій та виходи на світові ринки капіталу, формувати конкурентоспроможне ринкове 

середовище. Здійснити це можливо лише шляхом гармонізації вітчизняного законодавства з 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової  звітності. 

Метою даної статті є розкриття та аналіз сучасних інновацій у сфері бухгалтерського 

обліку, які відбуваються в Україні та їх вплив на процеси гармонізації облікового 

законодавства з міжнародними стандартами. 

Викладення основного матеріалу. Стрімкий розвиток світової економіки розширює 

коло традиційних користувачів та підвищує рівень їх вимог до облікової інформації. Тому 

суб’єкти господарської діяльності повинні швидко та гнучко реагувати як на внутрішні, так і 

на зовнішні зміни в умовах господарювання. Це можливо лише за досконалості державного 

законодавства та його відповідності міжнародним вимогам.  

Підписавши угоду  про асоціацію з Європейським Союзом, Україна чітко заявила про 

свій зовнішній напрямок економічного і соціального розвитку та поклала на себе  додаткові 

зобов’язання щодо гармонізації вітчизняного законодавства з європейським. Однією з умов 

було поступове зближення бухгалтерського обліку і звітності до міжнародних стандартів та 

інтеграція із законодавством Європейського союзу. 

Наслідком цього стало прийняття  5 жовтня 2017 року Верховною радою України Закону 

«Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» щодо удосконалення деяких положень» № 2164-VIII, основні положення якого 

набрали чинність 1 січня 2018 року. Цей закон включає низку оновлень та інновацій 

зіставлених з   Директивою ЄС № 2013/34 «Про річну фінансову звітність, консолідовану 

фінансову звітність і пов’язану звітність певних типів підприємств». Згідно нового закону, 

було оновлено критерії розмежування підприємств за їх розміром на мікропідприємства, малі, 

середні та великі. За основу класифікації узято три показники: балансову вартість активів, 

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і середньооблікова чисельність 

працівників протягом фінансового року.  
Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують 

показники на дату складання річної фінансової звітності. Для віднесення підприємства до 
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певної групи воно повинно відповідати будь-яким двом критеріям. Оновлена класифікація 

дасть можливість однакового трактування цих критеріїв в різних країнах. Що дасть змогу 

зацікавленим користувачам порівнювати економічні показники різних підприємств та на їх 

основі приймати ефективні економічні рішення. 

З набранням чинності закону в обігу з’являється нове поняття, таке як  «підприємства, 

що становлять суспільний інтерес». До них відносять підприємства, які суттєво впливають на 

економіку держави, а саме: емітенти цінних паперів, які допущені до біржових торгів; банки, 

страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи(крім тих фінансових 

установ, що відносяться до мікро та малих підприємств); підприємства, які за критеріями 

відносяться до великих. До даних підприємств висунуті додаткові вимоги з ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Зокрема, вони зобов’язані утворити 

бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, яка має включати щонайменше двох 

осіб. Також, підприємства, що становлять суспільний інтерес повинні не пізніше ніж до 30 

квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну 

консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці.[1] 

Фінансова звітність цих підприємств має бути складена за міжнародними стандартами та мати 

єдиний електронний формат. Забезпечити виконання цих вимог повинна нова Система 

фінансової звітності, яка дозволить здійснювати збирання, обробку, перевірку та розкриття 

регулярної фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі й 

базуватиметься на поширеному в світі стандарті iXBRL. Запуск нової Системи планується на 1 

квартал 2019 року.[2] 

Наступним нововведенням в законі є затвердження нових форм фінансової звітності, 

таких як «Звіт про управління» та «Звіт про платежі на користь держави».  

Звіт про управління - документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка 

характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і 

невизначеності його діяльності.[1] Цей звіт складають тільки середні та великі підприємства і 

подають його разом із своєю фінансовою звітністю. Інформація, наведена в ньому, відображає 

перспективи майбутнього розвитку підприємства, його дослідження та розробки, фінансової 

ризики та невизначеності, а також екологічні та соціальні аспекти проваджуваної діяльності. 

Так як на сьогодні немає жодних офіційно затверджених методичних рекомендацій та бланків 

складання звіту, він подається у довільній формі. 

Звіт про платежі на користь держави - документ, що містить деталізовану інформацію 

про податки, збори та інші платежі підприємств, належні до сплати на користь держави, який 

подається підприємствами, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин 

загальнодержавного значення або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний 

інтерес. Форму такого звіту наводитимуть у додатку 4 до НП(С)БО 1. 

Висновки: Бухгалтерський облік є одним зі способів регулювання державної економіки, 

тому її ріст та розвиток, насамперед, залежить від його ефективної організації. Правильне 

складання та подання фінансової звітності надає можливість вчасно і в правильному напрямку 

зорієнтувати діяльність підприємства.  

Отже, можна зробити висновок що, гармонізація законодавства з бухгалтерського обліку 

та складання фінансової звітності є одним із раціональних шляхів удосконалення 

бухгалтерського обліку в Україні і стимулювання зростання економіки. Але для досягнення 

цього результату узгодження потребують усі сфери господарювання. 
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