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Глобалізаційні процеси визначають постановку нових проблемних питань 
у сфері бухгалтерського обліку, одним з яких є питання розбіжностей у 
регулюванні бухгалтерського обліку, які виникають між країнами. 

Однак розвиток глобалізації у світі створює економічні передумови для 
розробки і впровадження загальноприйнятих вимог до ведення бухгалтерського 
обліку та підготовки фінансової звітності на основі міжнародних стандартів 
фінансової звітності. 

Дослідженням питання гармонізації бухгалтерського обліку та МСФЗ 
займалися такі науковці, як С.Ф.Голов, В.Е.Казмирчук, Л.П.Нишенко, 
В.Г.Швець та ін. Вчені розглядали питання гармонізації бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності, а також визначення основних напрямків удосконалення 
бухгалтерського обліку в Україні на основі міжнародного досвіду1,4. 

Сьогодні міжнародні стандарти активно впливають на розвиток 
національних систем бухгалтерського обліку й звітності. Ці причини вплинули 
на вибір МСБО як орієнтира для реформування системи бухгалтерського обліку 
й звітності України.  

Аналіз змісту національних П(С)БО свідчить про їх недосконалість. У 
зв'язку з тим, що МСБО постійно змінюються, усе більше спостерігаються 
розбіжності між ними й П(С)БО2,3. 

Результати аналізу методичних та практичних засад бухгалтерського 
обліку відповідно до національних та міжнародних стандартів свідчать про 
відсутність суттєвих відмінностей в частині трактування мети стандарту, 
основних категорій тощо. Крім того, міжнародні стандарти ширше визначають 
критерії визнання та відображення у фінансовій звітності поточного податку на 
прибуток. Крім того, узгодження національного обліку із вимогами 
європейського законодавства підвищить якість облікового процесу, аналізу та 
аудиту, а також забезпечить прийняття ефективних управлінських рішень. 
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