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Глобалізація та інтеграція економічних процесів є закономірністю сучасного сві-

тового розвитку. Ці зміни обумовлюють необхідність встановлення єдиної інформацій-
но-аналітичної системи. Запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності 
допоможе досягнути співставності даних бухгалтерського, податкового та статисти-
чного обліку різних країн. 

Globalization and economic integration processes is the law of the modern world 
development. These changes necessitated the establishment of a single information-analytical 
system. The introduction of international financial reporting standards will help achieve 
comparability of the accounting, tax and statistical records of different countries. 

 

Актуальність теми пов’язана з важливістю дослідження змін, що відбу-
ваються в інформаційно-обліковій системі нашої країни під впливом впрова-
дження Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ). Важли-
вим документом є меморандум [1] про взаємодію, співробітництво та коорди-
націю дій щодо запровадження в Україні МСФЗ, що був укладений між Мініс-
терством фінансів України та Національним банком України, а згодом підтри-
маний та підписаний Проектом USAID «Розвиток фінансового сектору» 
(FINREP) (далі – Проект FINREP), Федерацією професійних бухгалтерів та ау-
диторів України (ФПБАУ), Академією фінансового управління, Федерацією ау-
диторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ), Спілкою пода-
ткових консультантів України, Радою незалежних бухгалтерів та аудиторів (да-
лі – РНБА), Українською асоціацією сертифікованих бухгалтерів та аудиторів 
(УАСБА), Союзом аудиторів України (далі – САУ) та низкою інших компаній і 
освітніх установ [2]. З посиленням впливу глобалізації формується цілісний ме-
ханізм світової економіки, поза яким не може розвиватися економіка жодної 
держави. У сучасній Україні відбуваються процеси трансформації у єдину ін-
формаційно-аналітичну, правову та економічну систему, що орієнтовані на за-
доволення інтересів нових користувачів світової інформаційно-облікової систе-
ми - транснаціональних компаній (ТНК). Світові тенденції розвитку людства 
констатують загрозу тотальної силової глобалізації, яка вже реально є головним 
законом світового розвитку. Для заможних країн це несе нові перспективи, для 
інших, менш заможних та бідних - великі загрози. Не може залишитися осто-
ронь цих процесів Україна в зв’язку з її розташуванням між Сходом і Заходом, 
історичними та політичними реаліями, мільярдними боргами, офшорами, влас-
ними мільярдерами та іншим населенням України, які мріють про світле майбу-
тнє принаймні своїх дітей. Зараз ми маємо реальні шанси перетворитися у «ко-
лонію» світових ТНК з допомогою таких структур як ЄС, МВФ, ЄБРР, ВТО 
(експорт сировини, знищення малого і середнього бізнесу, дешева робоча сила, 
зрощування влади і великого бізнесу, яке іде на користь лише власникам украї-
нських ТНК поряд з імпортом неякісних продуктів харчування, біотехнологій, 
генномодифікованого посівного матеріалу, техніки і більшості товарів повсяк-
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денного вжитку з Китайської Народної Республіки) або використовуючи влас-
ний науковий, сировинний та енергетичний потенціал збудувати ефективну 
економічну систему, яка буде працювати на користь українського народу. Від-
повідно до вищезазначеного, виникає необхідність у розгляді питання впливу 
процесів глобалізації на розвиток обліку в Україні та місці національної еконо-
міки у сучасному світі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань глобалі-
зації облікових процесів присвячена велика кількість праць як зарубіжних, так і 
сучасних вчених-економістів та бухгалтерів, зокрема Ф.Ф.Бутинця, С.Ф. Голо-
ва, М. Я. Дем’яненка, В.М. Жука, Г. Г. Кірейцева, Н. М. Малюги, М. С. Пушка-
ря,  П. Т. Саблука, Л. К. Сука, Дж. Маккензі, Дж. Хітчінса та інших. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Закон глобалізації є 
об’єктивним історичним явищем і неминучим процесом, на який необхідно 
впливати і керувати об’єднаними, солідарними зусиллями людства. Україна по-
стійно працює над виконанням вимог міжнародних організацій. До цього зму-
шують членство в СОТ, намагання бути асоційованим членом європейської спі-
льноти та великі державні борги. Звісно, у таких умовах важко висувати зустрі-
чні умови щодо економічної експансії нашої держави. В різні історичні часи 
Україна зазнавала нападів з боку греків, гунів, монголо-татар, поляків, литовців, 
румунів, турків, німців… У 21 столітті сформувалися нові геополітичні гравці. 
У розділі нашої економіки бажають прийняти участь як російські мільярдери 
(найбільш сприятливі умови до цього – це вступ у Митний союз), так і світова 
спільнота мільярдерів – власників ТНК. 

Необхідно визначити ступінь впливу глобалізаційних процесів не тільки 
на національну економіку в цілому, а й на її аграрний сектор зокрема. Тим бі-
льше, що ціла низка глобальних проблем, які потребують негайного вирішення, 
пов’язані з функціонуванням продовольчої, екологічної, енергетичної та сиро-
винної сфери економіки, а місія аграрного сектору економіки є базовою складо-
вою національної економіки у сучасних інтеграційних процесах нашої держави. 
Модернізація інформаційно-облікової системи нашої країни – це об’єднання, 
уніфікація міжнародних бухгалтерських стандартів, ліквідація тих суперечнос-
тей, що існують на даний момент між національними стандартами та міжнаро-
дними, вплив на формування методології обліку, в першу чергу, в аграрній сфе-
рі, з якою наша країна позиціонує своє лідерство в глобальному світі. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 року було 
схвалено Стратегію застосування міжнародних стандартів фінансової звітності 
в Україні, де визначено необхідність реформування системи  бухгалтерського 
обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме: 
«процес глобалізації світової економіки, посилення захисту прав інвесторів та 
забезпечення прозорості функціонування міжнародних ринків капіталу зумовив 
нові підходи до удосконалення методології розкриття економічної інформації 
про результати діяльності суб’єктів господарювання» [1]. 

Ми розподіляємо думку д.е.н., професора, члена-кореспондента Націона-
льної академії аграрних наук України В.М. Жука [2] «…обґрунтованою є стур-
бованість, що в галузі стандартизації бухгалтерського обліку тенденція до уні-
версалізації облікових процесів у світових масштабах проявляється без ураху-
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вання історичних, національних напрацювань, особливостей інституцій та спе-
цифіки діяльності окремих галузей економіки». 

Незважаючи на розвиток та пропагування МСФЗ, вони не отримали до-
статнього поширення у світі в зв’язку з нерівномірністю економічного розвитку 
країн, політичними особливостями, національними та історичними традиціями 
та рядом інших об’єктивних обставин. Проте процеси регіональної інтеграції 
мають глибоке коріння. Країни, що входять у регіональні угруповання, близькі 
територіально, історично, практично не мають мовних бар’єрів, традиційно 
економічно взаємопов’язані. Формування регіональних угруповань зміцнює то-
ргівельні зв’язки, сприяє прискоренню економічного зростання в країнах-
учасницях». 

Науковцями доведено нездатність існуючої системи МСФЗ протистояти, 
а тим більше, упереджувати негативні тенденції сучасної глобальної економіки. 
Представники кожної бухгалтерської системи переслідують власні цілі і не осо-
бливо зацікавлені у зближенні двох систем стандартизації обліку. В процесі 
вжиття заходів щодо наближення GAAP US до МСФЗ  останні піддаються бі-
льшому редагуванню на основі GAAP US. 

Розробка визнаних багатьма міжнародними організаціями концепцій, 
норм і правил подання облікової інформації у фінансовій звітності є далекогля-
дним кроком економічного співтовариства, який має значення глобального рів-
ня і вирішує, у тому числі, проблему обмеженості ресурсів. За допомогою 
МСФЗ можливо подати дані про діяльність компаній, зрозумілі зацікавленому 
користувачеві незалежно від його національної належності і територіальної від-
даленості від суб’єкта господарювання. 

На сьогодні в Україні актуальним є завдання привести існуючу в країні 
систему бухгалтерського обліку і звітності у відповідність з вимогами ринкової 
економіки та міжнародних стандартів. Сьогодні багато країн світу сприймають 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) як закон для оновлення 
своєї інфраструктури та наближення її до найкращої світової практики. Оскіль-
ки МСБО стають дедалі досконалішими та завершеними, їх застосовують гло-
бальні компанії при складанні фінансових звітів, а також ринки цінних паперів 
багатьох країн світу. При цьому можна виділити проблемні питання у процесі 
запровадження МСФЗ: 

- незацікавленість менеджменту, власників, бухгалтерів, непрозорість бі-
знесу вимагає додаткові гроші та час на підготовку спеціалістів,  розробку ліце-
нзованих бухгалтерських програм, формуванні нової облікової політики та на-
лагодження нової схеми «оптимізації» оподаткування; 

- гостра потреба у спеціалістах, тому необхідно вводити нові бухгалтер-
ські спеціальності з обов’язковим вивченням міжнародних бухгалтерських до-
кументів, що зумовлює потребу в коригуванні навчальних планів ВНЗ у студен-
тів економічного напрямку навчання; 

- необхідність розробки механізму дотримання МСФЗ платниками подат-
ків та розмежування на законодавчому рівні методів податкової оптимізації та 
ухилення від сплати податків. 

На основі проведених досліджень можна зробити наступні висновки. Су-
часні глобальні процеси вимагають адекватних змін від бухгалтерської інфор-
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маційної системи та формують потребу у новій універсальній та якісній світовій 
мові бізнесу, якою є бухгалтерський облік. Глобалізаційні процеси ведуть до 
поглиблення й уніфікації економічних інтеграційних процесів, що призводять 
до появи нових форм організаційної єдності держав у даній сфері міжнародних 
відносин, у тому числі за допомогою впровадження наднаціональних органів 
регулювання. 

Майбутню модель розвитку бухгалтерського обліку необхідно 
пов’язувати з прерогативою запитів до нього від національних та міжнародних 
інституцій. Ось чому будь-який елемент міжнародного співробітництва пови-
нен бути всебічно проаналізований. Результати його втілення мають бути про-
гнозовані, що дасть можливість розробити необхідні заходи запобігання розви-
тку негативних процесів, особливо коли це стосується трудового потенціалу. 
Кожна країна, і Україна не виключення, має право і зобов’язана захистити свої 
національні інтереси. Перший крок до цього – надійне прогнозування наслідків 
будь-якого процесу в сучасному світі та розробка запобіжних заходів. 

Висновки. За результатами аналізу поглядів сучасних науковців з приво-
ду впливу глобалізації на розвиток бухгалтерського обліку ми приходимо до 
висновку, що управління розвитком бухгалтерського обліку поступово перейде 
з національного рівня на міжнародний. Тому бухгалтерський облік буде зміню-
ватися відповідно до інтересів та потреб переважно глобальних користувачів, 
зокрема інвесторів, але потрібно відзначити найголовніше: в першу чергу по-
трібно враховувати та захищати свої національні інтереси. 
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Розглянуто ймовірні види ризиків в діяльності експортноорієнтованих підпри-
ємств АПК та розроблено рекомендації щодо удосконалення системи управління ними. 

The probable kind of risk in activities of export-oriented agriculture enterprises was 
considered and the recommendation for improving management it was elaborated.  

 

Постановка проблеми. Підприємницька діяльність як на внутрішньо-
му ринку, так і на зовнішньому супроводжується ризиком. Основними при-
чинами його виникнення є: загострення конкурентної боротьби, нестабіль-




