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всьому шляху харчового ланцюга «від поля до столу». 

В Україні має місце поетапне запровадження системи НАССР, однак з 

вересня 2019 року є обов’язковим для виконання харчових підприємств. 

Через дану систему необхідно розробити дієвий механізм державного 

контролю у забезпеченні якості виробництва органічної продукції, який 

визначатиме систему аналізу небезпек і критичних точок контролю та 

забезпечує контроль на всіх етапах виробництва органічної продукції, будь-якій 

точці процесу виробництва, зберігання та реалізації продукції, де можуть 

виникнути небезпечні ситуації. При цьому особлива увага направлена на 

критичні точки контролю, в яких всі види ризиків, пов'язані з використанням 

органічної продукції можуть бути попереджені, усунені або знижені до 

припустимих рівнів в наслідок цілеспрямованих заходів контролю. 

Провести класифікацію підприємств України, що мають право займатись 

органічним виробництвом, що дозволить залучати інвесторів орієнтованих на 

якісну органічну продукцію. 

Створення системного інформаційного середовища та удосконалення 

нормативно-правової бази та державного контролю, дозволить посилити 

дієвість контрольної функції держави за якістю органічної продукції на всіх 

стадіях її проходження «від поля-до столу» з врахуванням міжнародного 

досвіду. 
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ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Досвід держав, які здійснювали глибокі перетворення, засвідчує, що 

реальний успіх трансформаційних процесів можливий лише тоді, коли реформи 

та їхні результати відповідають інтересам і сподіванням широких верств 

населення, а тому отримують достатню суспільну підтримку. 

Глобалізація відкриває перед людством величезні можливості в 

розширенні обміну товарами, послугами, інформацією, технологіями та 

капіталом, взаємодії в гуманітарній сфері, духовному збагаченні особистості. 

Водночас для значної частини людства глобалізація несе в собі й істотні 

загрози, зумовлюючи розмежування країн на "цивілізаційний центр" і 

"периферійну зону", поглиблюючи їх диференціацію в соціально-економічному 

розвитку. 

Вивчення проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в 

умовах сучасної економіки займає сьогодні одне з провідних місць в наукових 
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працях таких вчених: Ф. Бутинця, С. Голова, С. Зубілевича, В. Костюченко,  С. 

Кузнецової,  С. Левицької, Є. Мниха, В. Пархоменка, В. Рудницького, В. Сопко, 

І. Яремка. 

Невід’ємною умовою ефективного функціонування кожного 

господарюючого суб’єкта є якісно побудована цілісна система бухгалтерського 

обліку, яка передбачає формування та прийняття на тривалу перспективу чіткої 

облікової політики, як специфічного елемента регулювання бухгалтерського 

обліку та звітності. Встановлення нормативних меж, в яких здійснюється 

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, їх 

закріплення у законодавчих документах є проявом облікової політики певного 

рівня в сфері бухгалтерського обліку. На фоні стандартизації обліку створилась 

міжнародна стандартизація, що має наближені риси політики обліку. 

Політику бухгалтерського обліку слід розуміти як сферу діяльності 

державних органів або інститутів, утворених через державні та міжнародні 

об’єднання бухгалтерів, направлену на нормалізацію чи стандартизацію 

бухгалтерського обліку. 

Результатом змін у середовищі функціонування вітчизняних підприємств є 

необхідність появи облікової комунікаційної політики як інструменту 

стандартизації та координування комунікаційного процесу та забезпечення 

інформаційної безпеки в частині облікової інформації. 

Комунікаційна облікова політика в системі бухгалтерського нормативного 

регулювання, зокрема, та системи нормативного регулювання в цілому має 

дуалістичний зміст, виступаючи як елементом централізованого регулювання 

комунікаційної взаємодії підприємства із інститутами зовнішнього середовища, так 

і засобом децентралізації комунікаційних зв’язків підприємства. Базою розробки 

комунікаційної облікової політики підприємства є нормативні акти України вищих 

ієрархічних рівнів відносно суб’єктного рівня (т. то нормативних актів, що 

розробляються безпосередньо на підприємстві та носять нормативний характер) [3 

С. 55-58]. 

Економічний розвиток природно пов’язаний з послідовною зміною домінуючої 

системи обліку, яка уособлює фундаментальний підхід до визначення облікових 

даних, її функціонально-комунікаційних можливостей, принципів побудови та 

концептуально-методичних засад сучасної обліково-аналітичної системи. Для 

управління економічними об’єктами потрібна систематизована, підготовлена 

інформація. Різноманітність сфер економічної діяльності веде до появи більшої 

кількості інформаційних систем економічного характеру, оскільки вони містять 

в собі всі особливості структури управління, схеми управлінських цілей і 

предметних технологій. Ускладнення системи управління стимулює розвиток 

інформаційних систем, у тому разі й облікової системи підприємства. 

Облікова політика підприємства є важливим інструментом, завдяки якому 

існує можливість оптимального поєднання державного регулювання і власної 

ініціативи підприємства в питаннях організації та ведення бухгалтерського 

обліку. 
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Необхідність формування облікової політики суб’єктів господарювання 

встановлена на законодавчому порядку встановлено  Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Саме в ньому 

прописано термін облікова політика. Облікова політика – сукупність 

принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для 

складання і подання фінансової звітності».  А також  вказано, що підприємство 

самостійно визначає за погодженням з власником (власниками) або 

уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до установчих 

документів облікову політику підприємства [2]. 

Отже, нова стратегія економічного та соціального розвитку передбачає 

формування інституційного середовища, яке б стимулювало, з одного боку, 

підприємницьку активність, економічне зростання на основі структурно-

інноваційних перетворень, утвердження сучасної соціальної інфраструктури, 

механізмів соціально-ринкової економіки, а з іншого - подолання 

нагромадження суперечностей між економікою та суспільством. Йдеться про 

здійснення послідовної політики глибокої демократизації економічних 

процесів, утвердження повноцінних інститутів ринкової економіки та 

громадянського суспільства. 

Європейська інтеграція та державна політика України щодо адаптації 

національного законодавства до європейських норм, враховуючи світовий 

досвід гармонізації бухгалтерського обліку в країнах ЄС, повинні визначити 

перелік пріоритетних завдань наближення діючого та майбутнього 

законодавства України до законодавства ЄС, що є важливою передумовою 

зміцнення економічних зв’язків між Україною та ЄС у найближчому 

майбутньому. 

Стратегічна мета полягає в тому, щоб істотно знизити рівень тіньової 

економіки шляхом легалізації тіньових капіталів, змусити їх працювати на 

піднесення економіки та примноження національного багатства. Необхідними 

передумовами цього є створення сприятливого клімату для розвитку 

підприємництва, розмежування влади, власності та фінансів, забезпечення 

стабільності, повноти та узгодженості законодавчої бази. Суб'єкти 

господарювання повинні мати всі можливості для самостійної легальної 

прибуткової діяльності, планування та прогнозування перспектив її розвитку. 
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В сучасних умовах  розвитку економіки України важливе значення має 

діяльність малого і  середнього бізнесу. Важливим аспектом наукового 

дослідження є проблема формування обліково-аналітичної інформації для 

оцінки їх підприємницької діяльності. Його метою є отримати конкретний 

позитивний результат, якого намагається добитися підприємець у своїй 

діяльності. Саме в силу того, що цілі виробляються на основі аналізу і 

прогнозування майбутнього стану розвитку малого і  середнього бізнесу, вони 

представляють собою процес координування всієї діяльності, оскільки 

підприємець точно знає, до чого він намагається і, відповідно цього організує 

підпорядкований йому колектив працівників. 

Оцінка підприємницької діяльності, як правило, повинна будуватися на певній 

системі показників. Питання створення такої системи - це не тільки методичне, 

але і принципове. 

Можна назвати десятки показників, і кожний з них буде мати свої 

переваги і недоліки. І це не випадково. Змішана економіка, яка базується на 

різноманітних формах власності, привела до створення організаційно-правових 

форм підприємств бізнесу, функціонуючих в різних галузях, сферах 

суспільного виробництва. І знайти єдиний показник, який можна зіставляти для 

оцінки ефективності функціонування всіх підприємств, практично неможливо. 

Як показала практика господарювання  суб’єктів малого і  середнього бізнесу  

навіть на одному підприємстві і то такого показника не може бути, тому що 

якщо в якийсь момент встановлюється показник, що характеризує один аспект 

діяльності підприємства, то через деякий час  виявляється, що він виступає 

тормозом якоїсь іншої сторони діяльності підприємства. З іншого боку, якщо 

число показників буде зростати, то в решта решт їх стимулююча дія буде так 

перетинатися, що важко буде розібратися у напрямках впливу системи 

показників, яка склалася. Звідси виникає необхідність обмеження числа 

показників, які можна використовувати для формування оцінки ефективності 

підприємницької діяльності. На жаль, підприємства бізнесу використовують 

стару систему показників, що застосовувалася в Україні, модернізуючи і 


