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Рожелюк В. М. Алгоритмізація вирішення проблем гармонізації обліку в Україні з вимогами міжнародних стандартів 
фінансової звітності

У статті розкрито теоретичні основи гармонізації бухгалтерського обліку в Україні відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку й звітності в умовах євроінтеграції та всебічного розвитку світового партнерства. Побудовано керуючий алгоритм, в якому 
в логічній послідовності представлені етапи реалізації процесу гармонізації, що дозволяє в найбільш оптимальному режимі досягти кінцевої 
мети – сформувати уніфіковане інформаційне середовище, необхідне для ефективного розвитку суб’єктів господарювання. Досліджено науково-
практичний зарубіжний досвід і законодавство, що стало основою для обґрунтування висновку, що сучасний розвиток бухгалтерського обліку на 
міжнародному рівні може бути підґрунтям для вдосконалення його методологічних і організаційних засад в Україні. На цій підставі узагальнено 
позиції щодо структури та етапів комплексного підходу до організації бухгалтерського обліку в контексті вітчизняних реалій, визначено етапи 
реалізації такого підходу на практиці й здійснено їх формалізацію з використанням функціонального, коефіцієнтного, матричного та інших 
оптимізаційних методів. Запропоновано перелік етапів здійснення гармонізації бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними вимогами.
Ключові слова: гармонізація, організація обліку, закони, стандарти, нормативно-правове регулювання, облікова інформація, керуючий алго-
ритм.
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Рожелюк В. Н. Алгоритмизация решения проблем гармонизации 
учёта в Украине с требованиями международных стандартов  

финансовой отчетности
В статье раскрыты теоретические основы гармонизации бухгал-
терского учёта в Украине в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов бухгалтерского учёта и отчётности в условиях 
евроинтеграции и всестороннего развития мирового партнерства. 
Построен управляющий алгоритм, в котором в логической последова-
тельности представлены этапы реализации процесса гармонизации, 
что позволяет в наиболее оптимальном режиме достичь конечной 
цели – сформировать унифицированную информационную среду, не-
обходимую для эффективного развития субъектов хозяйствования. 
Исследованные научно-практический зарубежный опыт и законода-
тельство стали основой для обоснования вывода, что современное 
развитие бухгалтерского учёта на международном уровне может 
быть основой для совершенствования его методологических и орга-
низационных основ в Украине. На этом основании обобщены позиции 
по структуре и этапам комплексного подхода к организации бухгал-
терского учёта в контексте отечественных реалий, определены 
этапы реализации такого подхода на практике и осуществлена их 
формализация с использованием функционального, коэффициент-
ного, матричного и других оптимизационных методов. Предложен 
перечень этапов осуществления гармонизации бухгалтерского учёта 
в Украине с международными требованиями.
Ключевые слова: гармонизация, организация учёта, законы, стан-
дарты, нормативно-правовое регулирование, учётная информация, 
управляющий алгоритм.
Рис.: 3. Библ.: 10. 
Рожелюк Виктория Николаевна – доктор экономических наук, доцент 
кафедры учета в государственном секторе экономики и сфере услуг, 
Тернопольский национальный экономический университет (ул. Львов-
ская, 11, Тернополь, 46020, Украина)
E-mail: rozelyk@ukr.net

UDC 657.22:001
Rozheliuk V. M. The Algorithmic Solution to the Problems of 

Harmonization the Accounting in Ukraine According to the Requirements 
of the International Financial Reporting Standards

The article discloses the theoretical foundations of harmonization of the 
accounting in Ukraine in accordance with the requirements of the interna-
tional standards of accounting and reporting in the context of the European 
integration and the full development of the global partnership. A managing 
algorithm has been elaborated, in which stages of implementation of the har-
monization process are presented in a logical sequence, thus providing the 
most optimal conditions to reach the ultimate goal of establishing a unified 
information environment, necessary for the effective development of eco-
nomic entities. The researched scientific and practical international experi-
ence together with legislation provided the basis to justify the conclusion that 
the contemporary development of accounting at the international level can 
be the basis for improving its methodological and organisational framework 
in Ukraine. On this basis, positions on both the structure and the stages of the 
integrated approach to organization of accounting in the context of domes-
tic realities have been generalized, stages for implementing this approach in 
practice have been defined, and their formalization using the functional, the 
ratio, the matrix, and other optimization methods has been implemented. 
A list of stages for implementation of the harmonization of accounting in 
Ukraine according to the international requirements has been proposed.
Keywords: harmonization, organization of accounting, laws, standards, legal 
and regulatory framework, accounting information, managing algorithm.
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Україна як європейська держава, що прагне стати 
членом європейської спільноти, яку створюва-
ли країни, що увійшли до неї, зводячи всі сфери 

життєдіяльності до єдиних норм і стандартів, повинна 
визнати ці правила. Виходячи з цього, постає завдання 
розгляду міжнародних стандартів обліку як інструменту 

гармонізації обліку в різних країнах і порівняння між-
народних стандартів з національними для дослідження 
наявності концептуальної єдності.

Теоретико-методологічні концепції розвитку ор-
ганізації бухгалтерського обліку в контексті його рефор-
мування, адаптації до міжнародних стандартів, посилен-
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ня відповідності до сучасних вимог системи управління, 
у тому числі шляхом автоматизації, формування нової 
моделі бухгалтерського обліку, стали основою дослі-
джень зарубіжних та вітчизняних науковців і практиків. 

Впроваджуючи в Україні процеси гармонізації об-
ліку з міжнародними стандартами, важливо усві-
домлювати їх принципові особливості. Нечіткість 

положень міжнародних стандартів, до якої не звикли 
вітчизняні бухгалтери, пояснюється надзвичайно ши-
роким колом осіб, для яких вони призначені, ринковим 
змістом відносин та їх рекомендаційним характером. 
Міжнародні стандарти є складними для розуміння. 
Тому питання переходу на міжнародні стандарти для 
України залишається дуже проблемним, тож йому при-
свячено багато праць як прихильників цього процесу, 
так і противників. Це питання досліджували вітчизня-
ні та зарубіжні дослідники: Г. М. Авраменко [6], Е. Берк 
[10], В. А. Бірюков [6], Л. Л. Гевлич [2], С. Ф. Голов [3],  
І. В. Кашуба [9], Е. М. Мерзликіна [6], М. Я. Метьюс [4], 
Л. К. Нікандрова [6], М. Х. Б. Перера [4], Ю. Н. Снопок 
[8], Р. М. Циган [9], П. Н. Шаронін [6] та багато інших. 
Проте, зважаючи на розвиток гармонізаційних процесів 
і відсутність одностайності у поглядах науковців, це пи-
тання потребує подальшого дослідження. 

Погляди вчених стосовно цих процесів карди-
нально різняться. Позитивні наслідки такого напряму 
розвитку зазначають М. Я. Метьюс і М. Х. Б. Перера [4, 
с. 564], вказуючи, що гармонізація дозволить: 

1) підвищити порівнянність бухгалтерської звіт-
ності різних країн;

2) активізувати оборот капіталу; 
3) підвищити загальний методологічний рівень 

бухгалтерського обліку; 
4) скоротити витрати на складання бухгалтерської 

звітності міжнародних корпорацій і спільних підпри-
ємств; 

5) оптимально розподілити світові ресурси. 
Підтримуючи таку позицію, Р.  М. Циган, І. В. Кашу-

ба [9, с. 146] зазначають, що МСФЗ – це гнучка, динаміч-
на система, яка відіграє позитивну роль у вдосконален-
ні національного бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності й інтеграції держави у світове співтовариство. 
Їх впровадження дасть країні змогу істотно покращити 
вітчизняний облік і звітність, сприятиме його відкри-
тості й зрозумілості для внутрішніх і зовнішніх корис-
тувачів інформації, зокрема для іноземних інвесторів та 
кредиторів. 

Ефективним інструментом підвищення прозоро сті 
та зрозумілості інформації є міжнародні стандарти фі-
нансової звітності, які висвітлюють діяльність суб’єктів 
господарювання, створюють достовірну базу для визнан-
ня доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, дають 
можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати 
наявні фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також 
порівнювати результати їх діяльності з метою забезпе-
чення адекватної оцінки їх потенціалу.

Разом із тим, проблеми гармонізації бухгалтер-
ського обліку з позиції врахування специфіки діяльності 
підприємств з переробки сільськогосподарської продук-

ції та відповідного удосконалення структури об ліково-
аналітичного забезпечення управління шляхом активі-
зації використання організаційних важелів, у тому числі 
із застосуванням інноваційних техніко-технологічних 
досягнень, ще не були предметом наукових досліджень.

У зв’язку з процесами переходу на міжнародні 
стандарти постала проблема, сутність якої полягає в 
тенденції розподілу бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності. Наприклад, у фінансовій звітності, складе-
ній за МСФЗ, можуть з’явитися активи, яких у бухгал-
терському обліку немає через відсутність первинних до-
кументів, що підтверджують право власності на актив. 
При цьому, хоч актив і не відображено в бухгалтерсько-
му обліку, якщо підприємство контролює його, то він 
повинен бути відображений у його фінансовій звітності, 
або, навпаки, актив, відображений у бухгалтерському 
обліку, може не відображатися у фінансовій звітності, 
наприклад, у зв’язку з тим, що він не приносить еконо-
мічних вигід. Аналогічні приклади можна навести щодо 
зобов’язань. Так, відповідно до вимог МСФЗ у фінан-
совій звітності повинні бути відображені так звані кон-
структивні зобов’язання, які документально не підтвер-
джені, проте виникли з практики ділового обігу [5]. 

Однак найбільш парадоксальним треба визна-
ти те, що принципи МСФЗ певною мірою суперечать 
принципам консерватизму Е. Берка (1729–1797), який 
висунув три принципи будь-якої організації: 1) традиції; 
2) прагматизм; 3) організм (рис. 1).

Таким чином, МСФЗ не відповідає усім переліче-
ним визначальним принципам. Особливо це по-
мітно на прикладі України. Варто підняти питання 

принципів бухгалтерського обліку, при розробці яких ві-
тчизняні законодавці обрали стратегію запозичення за-
хідних відповідників. Проте у практичній реалізації цих 
принципів у діяльності конкретних суб’єктів господарю-
вання виникають проблеми. Як зазначає Л. Л. Гевлич,  
у міжнародному обліку існують важливі концептуальні 
позиції, не регламентовані в Україні. Йдеться про кон-
цепції збереження капіталу, особливо важливих з позиції 
захисту інтересів користувачів звітності при визначенні 
точки відліку прибутку: тільки надходження активів, що 
перевищують суми, необхідні для збереження капіталу, 
можуть вважатися прибутком [2, с. 122]. 

Проте варто визнати, що міжнародного бухгалтер-
ського обліку як такого в природі не існує, а є ведення 
обліку підприємствами за прийнятими міжнародними 
правилами.

Однак, якщо заглибитися в проблеми запрова-
дження міжнародних стандартів в Україні, історичних 
та ідеологічних відмінностей націй та наявності різних 
джерел фінансування підприємств національної та за-
хідної економік, то постають очевидні принципові недо-
ліки процесу гармонізації в Україні, що фундаментально 
руйнують організацію історично складеної системи бух-
галтерського обліку.

Власне через це у практичній діяльності реаліза-
ція даних принципів у діяльності конкретних суб’єктів 
господарювання наштовхується на певні проблеми. На-
віть застосування абсолютно очевидного принципу єди-
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Рис. 1. Невідповідність процесів впровадження МСФЗ принципами консерватизму Е. Берка 
Джерело: розроблено автором з урахуванням [10].

Принципи консерватизму Е. Берка  

1. Традиції 2. Прагматизм  3. Організм 

Україна має столітні
традиції обліку,

що склалися історично.
Вони близькі до німецьких

уявлень про
бухгалтерський облік,

однак не повторюють їх,
оскільки беруть початок
від витоків трипільської

культури  

У сприйнятті українського
народу вкоренилася думка,

що в нашій країні ведуть облік
не для абстрактних інвесторів,
а для конкретних керівників.

Це є досвідом багатьох століть.
Якщо юридична норма
не спричинює наслідки,

на порушників санкцій вона
не діє, відповідно, на неї можна

не сподіватися

 

 

Організм як трактування
бухгалтерського обліку

є дуже важливим,
оскільки показує, 

що система рахунків
єдина і нерозривна, 
нею неможна вільно

оперувати, чого
прагнуть прихильники

МСФЗ

 

ного грошового вимірника не завжди є однозначним у 
зв’язку із сучасними потребами оцінки таких складових 
нематеріальних активів, як кадровий потенціал, список 
клієнтів та інших ключових факторів успіху підприєм-
ства [1, с. 122]. 

Однією з основних причин принципових роз-
біжностей між П(С)БО і МСФЗ є той факт, що 
бухгалтерський облік у країнах Заходу протягом 

багатьох років обслуговував ринкову систему, в якій ді-
яльність підприємств спрямована на отримання при-
бутку та збагачення їхніх власників, тому і бухгалтер-
ський облік ведеться насамперед в інтересах власників 
підприємств, акціонерів, а національна система обліку, 
сформована на засадах командно-адміністративної сис-
теми, все ще орієнтована на державу як головного ко-
ристувача звітності. 

Загалом дослідження процесів гармонізації бухгал-
терського обліку дало змогу окреслити коло проблем, які 
при цьому виникають. Для їх вирішення необхідно до-
тримувати певної послідовності здійснюваних заходів.  
У зв’язку з цим запропоновано певну поетапність про-
цесу гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності в Україні з міжнародними вимогами (рис. 2). 

Незважаючи на те, що процес гармонізації бухгал-
терського обліку в Україні здійснюється доволі активно, 
узагальнені етапи дають можливість вирішити низку 
організаційних питань, які залишилися поза увагою при 
формуванні загальної стратегії наближення вітчизняної 
системи бухгалтерського обліку та звітності до міжна-
родних вимог.

Впроваджуючи в Україні процеси гармонізації об-
ліку, важливо усвідомлювати і принципові відмінності 
у джерелах фінансування вітчизняних і зарубіжних під-
приємств. У той час, як у практиці США головними ко-
ристувачами фінансової звітності підприємства є акціо-
нери, що виступають основними інвесторами, в Україні 
головним користувачем звітності є держава, на перший 

план виходить податкова звітність, а фінансова є швид-
ше формальною. Причиною можуть служити карди-
нальні відмінності у рівні розвитку фондового ринку. 

Проблемним питанням є шлях просування до 
задекларованої гармонізації. Методи її досягнення в 
нашій країні надто не досконалі. Однією з причин вва-
жаємо вказівку Міністерства фінансів України склада-
ти звітність за МСФЗ, використовуючи типові форми 
звітності. Відсутність затверджених форм за МСФЗ 
передбачає дотримання принципу суттєвості, який реа-
лізується вибором підприємством такого набору по-
казників, який є необхідним для користувача, дає змогу 
приймати рішення, при цьому не обтяжуючи надлишко-
вою інформацією. Таке рішення Міністерства фінансів, 
з погляду автора, свідчить про незрілість і неготовність 
сучасної національної системи обліку відповідати за-
хідним ринковим принципам, у зв’язку із залишками ад-
міністративної психології управління, успадкованої від 
радянського минулого.

Узагальнено етапи, що уможливлюють вирішен-
ня низки організаційних питань, які залишилися 
поза увагою при формуванні загальної стратегії 

наближення вітчизняної системи обліку та звітності до 
міжнародних вимог і дозволяють сформувати керуючий 
алгоритм, здатний забезпечити найбільш якісну вдоско-
налену систему, що відповідає вітчизняним особливо-
стям (рис. 3). 

На рис. 3 програмний модуль (0) виконує адміні-
стративні функції координації та управління виконання 
процесів компонентними оптимальної адаптації орга-
нізації бухгалтерського обліку. Алгоритми популяриза-
ції (1) та обґрунтування законодавчого регулювання та 
суб’єктів обліку (2), підготовки кадрового забезпечення 
макрорівня (3), формування нормативно-правової та 
організаційної бази (4), підготовки кадрового забезпе-
чення мікрорівня (5), реалізації (6), подальшого розви-
тку механізмів удосконалення (7) виконуються пара-
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Рис. 2. Етапи гармонізації бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними вимогами
примітка: 1–7 – нумерація етапів запропоновано автором.

 

1
 

2 

3 

4 

 
Популяризація

 

Зміст заходів і дій  

Установлення рівнів законодавчого регулювання та переліку регламентних
норм, позиціонування суб’єктів, на які поширюється потреба гармонізації
обліку, розмежування повноважень щодо підготовки проектів нормативно-
правових актів та інструктивних матеріалів, встановлення строків
і відповідальних осіб за їх розробку тощо

 

Організація навчання на мікрорівні, забезпечення підвищення кваліфікації
працівників через курси, конференції, круглі столи, консультації, навчання
й самонавчання, а також формування відповідного механізму стимулювання

 

 

Формування
нормативно-
правової та

організаційної
бази

Підготовка
кадрового

забезпечення
макрорівня 

Обґрунтування
законодавчого
регулювання

та суб’єктів
обліку

 

Організація навчання та самонавчання, стажування, проведення семінарів 
з підвищення кваліфікації, круглих столів, науково-практичних конференцій, 
заходів з обміну досвідом тощо  

Подальший
розвиток

механізмів
удосконалення 

Запровадження міжнародних підходів відповідно до чинного вітчизняного
законодавства (у т. ч. через експеримент, часткове впровадження, наприклад,
в одній галузі тощо)

 

 

Етапи гармонізації бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними стандартами  

Презентація, обговорення, обґрунтування доцільності здійснення через
публічне представлення результатів SWOT-аналізу та надання інформації
про переваги тощо  

Узаконення професійних інституцій, які можуть займатися розробкою
національних і галузевих стандартів бухгалтерського обліку, формування
демократичної структури їх затвердження після обговорення та внесення
уточнень, правове й організаційне регулювання механізмів реалізації  

Підготовка
кадрового

забезпечення
мікрорівня 

Реалізація 
 

5 

6 

7 
Синхронізація зусиль, механізмів та способів, спрямованих на подальший
розвиток та оптимізацію гармонізації та формування уніфікованого
інформаційного середовища, необхідного для ефективної діяльності
суб’єктів  

лельно в мультипрограмному режимі. Модулі (1.1, 1.2), 
(2.1–2.3), (3.1–3.4), (4.1–4.3), (5.1–5.3), (6.1) та (7.1, 7.2) 
виконуються у конвеєрному режимі згідно з їх часовою 
координацією.

Для реалізації поставленого завдання було обрано 
мову програмування С++, а середовище програмування 
С++ Buider 6.0. Перевагами мови програмування С++ 
є гнучкість використання, інкапсуляція, поліморфізм, 
структурованість. Великою перевагою є тонкість про-
грамного коду, що дозволяє зменшити затрати проце-
сорного часу. Велику роль при обранні мови програму-
вання відіграла наявність зовнішніх модулів, що забез-
печують виконання операцій з великими числами.

За результатами проведеного автором дослідження 
випливає, що реформа бухгалтерського обліку в 
Україні є поверхневою, не враховує інтереси різ-

них груп конкретних користувачів фінансової інформа-
ції. У цьому полягає її слабкість з точки зору практичної 
реалізації передбачених заходів. Важливо усвідомлюва-
ти, що МСФЗ – не універсальна концепція, а один із ва-
ріантів обліку в інтересах фінансових інститутів. 

Крім того, виявлено проблему поширення тенден-
ції до відокремлення ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності, які завжди базувалися 
на єдиній фактичній інформації про господарські опе-
рації підприємства, виходячи з підтверджених докумен-
тами даних бухгалтерського обліку.

У сучасних умовах підприємства все ще ведуть об-
лік за національними стандартами, а звітність подають 
згідно з новими вимогами – за міжнародними, відпо-
відно до процедури трансформації облікових даних. Це 
стає причиною того, що в даних обліку наявні активи, 
інформація про які не міститься у звітності, і навпаки, 
у звітності з’являються активи, не відображені в обліку, 
що є суттєвою проблемою організації обліку, призначе-
ної для оптимізації облікового процесу [7].

Вітчизняні бухгалтери не готові до сучасних змін. 
Це стосується насамперед відсутності необхідних знань. 
Підприємства змушені наймати зовнішніх спеціалістів 
для формування нової звітності, що супроводжується 
значними витратами. Проте варто зауважити, що форму-
вання фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає 
не лише спеціальних знань та додаткової інформації, але 
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Рис. 3. Керуючий алгоритм гармонізації бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними вимогами
Джерело: запропоновано автором.

2.1. Пврзр – установлення рівнів законодавчого
го регулювання та переліку
регламентних норм 

3.1. Понсс – організація навчання та
самонавчання, стажування

  
 

1.1. Пппо – показник проведення презентацій,
обговорень

   
 

1.2. Под – показник обґрунтування доцільності
здійснення через публічне представлення
результатів SWOT-аналізу та надання
інформації про переваги

  

 

2.2. Ппс – позиціонування суб’єктів, на які
поширюється потреба гармонізації обліку

 
 

2.3. Прппнпа – розмежування повноважень
щодо підготовки проектів нормативно-
правових актів та інструктивних матеріалів

 

 

3.2. Ппспк – проведення семінарів підвищення
кваліфікації

 
 

3.3. Покснпк – організація круглих столів,
науково-практичних конференцій 

 
3.4. Пзод – заходів з обміну досвідом   

5.2. Пзпкп – забезпечення підвищення
кваліфікації працівників через курси, конфе-
ренції, круглі столи, консультації, навчання

 

 

5.1. Понмі – організація навчання на мікрорівні
самонавчання, стажування  

 
 

5.3. Пфмс – формування механізму
стимулювання

 

 

7.2. Пфуіс – формування уніфікованого
інформаційного середовища

 

 

7.1. Псзмс – синхронізація зусиль, механізмів
та способів, спрямованих на подальший
розвиток та оптимізацію гармонізації

  

 

4.1. Пупі – узаконення професійних інституцій,
які можуть займатися розробкою національних
і галузевих стандартів бухгалтерського обліку  

 4.2. Пфдс – формування демократичної
структури національних і галузевих стандартів
та їх затвердження після обговорення

 

 4.3. Ппормр – правове й організаційне
регулювання механізмів реалізації стандартів

 

 

6.1. Пзмп – запровадження міжнародних
підходів відповідно до чинного законодавства

 
 

ПОЧАТОК  

0. Керуючий
алгоритм етапів

гармонізації
бухгалтерського
обліку в Україні
з міжнародними

стандартами

1. Алгоритм
популяризації

Пп = Пппо + Под
 

2. Алгоритм обґрунтування
законодавчого

регулювання та суб’єктів
обліку

Позрсо = Пврзр, Ппс, Прппнпа  
 

3. Алгоритм підготовки
кадрового забезпечення

макрорівня
Ппкзма = Понсс, Ппспк,

Покснпк, Пзод

 
 

5. Алгоритм підготовки
кадрового забезпечення

мікрорівня
Ппкзма = Понмі, Пзпкп, Пфмс

 
 

 

7. Алгоритм подальшого
розвитку механізмів

удосконалення
Псзмс = Псзмс, Пфуіс

 

8. Алгоритм
перевірки

параметрів
Пп, Позрсо,

Ппкзма, Пфнпоб,
Ппкзма, Пр,

Псзмс

4. Алгоритм формування
нормативно-правової та

організаційної бази
Пфнпоб = Пупі, Пфдс, Ппормр    

6. Алгоритм реалізації
Пр

Кінець  

Так

Ні

й особливого світоглядного підходу до складання фінан-
сової звітності, відмінного від традиційного для України.

Аналізуючи програмне забезпечення за видами 
обліку, варто зазначити, що Фірма 1С застосовує у своїх 
програмних продуктах термін «управлінський облік», 

проте у випадку системи 1С:Підприємство. Версія 7.7 
управлінським називається швидше за все оперативний 
облік. Втім, у системі 1С: Підприємство. Версія 8.0 за-
стосовується вже власне управлінський облік, необхід-
ний для управління за бюджетами. Виходячи з цього, 
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розробникам програмного забезпечення доцільно при-
вести використання ними облікової термінології у від-
повідність до науково обґрунтованої.

ВИСНОВКИ
Таким чином, гармонізація бухгалтерського обліку 

в Україні відповідно до вимог міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку й звітності в умовах євроінте-
грації та всебічного розвитку світового партнерства, яка 
вимагає дотримання структурованої логіки, базується 
на наукових обґрунтуваннях, зумовила дослідження сут-
ності інтеграції облікових систем і розвиток організації 
бухгалтерського обліку та її форм, аналіз міжнародного 
досвіду з питань комплексного підходу до вирішення 
проблемних аспектів організації бухгалтерського облі-
ку. Це дало автору змогу запропонувати організаційно-
методологічні засади його використання для оптимізації 
організаційних структурних компонентів вітчизняних 
переробних підприємств, оцінити шляхи, визначити 
етапи й побудувати керуючий алгоритм гармонізації бух-
галтерського обліку в Україні з вимогами міжнародних 
стандартів, в якому в логічній послідовності представ-
лено етапи реалізації процесу гармонізації для макси-
мальної синхронізації зусиль у досягненні кінцевої мети 
гармонізації – сформувати уніфіковане інформаційне се-
редовище, необхідне для ефективного розвитку суб’єктів 
господарювання.                     
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