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ВСТУП

Європейський Союз складається з 28 держав-членів, які добровільно вирішили 
поступово об’єднати свої ноу-хау, ресурси і долі. Разом вони створили зону стабіль-
ності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне розмаїття, толерантність 
і свободу особистості.

Прагнення України до Європейського Співтовариства має свою істо рію. Умовно 
її можна поділити на два періоди: перший – 1994-2013 рр., другий – з 2014 року і 
до теперішнього часу. Офіційно процес наближення до євростандартів розпочався з 
ратифікації Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейським 
Співтовариством та їх державами-членами ще у 1994 році.

Підписання і ратифікація Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом у 
2014 році з боку парламентів України та ЄС стало певним завершальним етапом єв-
роінтеграційних прагнень українців останніх років як в соціально-політичному, так 
і в економічному житті. Угода про асоціацію стала другим періодом євроінтеграцій-
них процесів в Україні після закінчення дії Угоди про партнерство та співробітни-
цтво між Україною і Європейським Співтовариством від 1994 року. 

Зокрема, Угода про асоціацію від 2014 року передбачає співпрацю у таких сфе-
рах як:

• охорона здоров’я;
• розвиток малого та середнього бізнесу;
• космос;
• бюджетна політика та внутрішній контроль;
• оподаткування;
• корпоративне управління;
• розвиток інформаційного суспільства;
• розвиток регіонів і туризму;
• впровадження рівних можливостей для жінок і чоловіків;
• контроль за стандартами праці, освіти, культури, молоді і спорту;
• розвиток науки і техніки.

Більш конкретно аспекти співпраці прописні у додатках до Угоди про асоціацію. 
Важливо місце в цьому спектрі займають питання бухгалтерського обліку, фі-

нансової звітності, діяльності суб’єктів малого підприємництва, аудиту та контролю, 
оподаткування. Урядові структури Євросоюзу сприяють підвищенню прозорості фі-
нансової звітності підприємств, організацій через запровадження різних проектів. 
Так, актуальним виступає проект технічної допомоги EU-FINSTAR, який фінансу-
ється ЄС. Ця організація співпрацює з Урядом України та державними установами 
з метою запровадження реформ, які покращують бізнес-середовище та економічні 
умови для громадян України. 

Реформи за підтримки EU-FINSTAR призводять до більш тісної інтеграції з єв-
ропейськими та світовими ринками, сприяють збільшенню торгово-комерційної ді-
яльності, зміцненню українського ринку приватних та іноземних інвесторів та підви-
щенню доступу до фінансових послуг. У своїй сукупності реформи за підтримки ЄС 
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сприяють зміцненню економіки України й досягненню більш сприятливих умов, які 
призводять до створення робочих місць та процвітання.

Значимою є також програма Центру реформ фінансової звітності Світового Бан-
ку STAREP «Зміцнення аудиту та звітності в країнах Східного партнерства». STAREP 
є регіональною програмою Центру реформ фінансової звітності Світового банку для 
країн Східного партнерства – Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії, Молдови та 
України. Вона фінансується Європейським Союзом. Метою проекту є розроблення 
ефективних і сталих систем бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до міжна-
родних стандартів і з урахуванням вимог ЄС. Метою регіональної програми є ство-
рення прозорого політичного середовища та ефективної інституційної структури 
корпоративної звітності в країнах, що входять до Східного партнерства ЄС.

На цьому тлі вирішальними є кроки українських урядових структур з реалізації 
положень Угоди про асоціацію, Директив ЄС і різноманітних проектів на підтримку 
української економіки. Європейські експерти зазначають, що темп і напрями реформ 
в галузях обліку, звітності, оподаткування, аудиту в Україні є надто повільним і ба-
гато у чому не відповідають зобов’язанням за Угодою про асоціацію. Тим не менш, 
в останній час прийнято чимало законодавчих актів, які наближають обліково-звітні 
вітчизняні системи до євростандартів. В монографії проводиться аналіз відповід-
ності української законодавчої бази до вимог профільних Директив ЄС і наводяться 
пропозиції щодо гармонізації з такими стандартами і кращими практиками європей-
ських країн. 

Важливою умовою успішної реалізації планів України з євроасоціації є також змі-
на ментальності вітчизняних фахівців з бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування 
відповідно до змін парадигми цих систем. Нових фахівців потрібно готувати до умов 
роботи в євроасоційному просторі. Носіями новацій мають стати викладачі вищих на-
вчальних закладів Украї ни. Це потребує і від викладачів, і від студентів як певного 
рівня знань європейських мов, так і компетенції в системах обліку, звітності, оподат-
кування, які прийняті в європейських країнах та за міжнародними стандартами. Крім 
продовження вивчення власного досвіду гармонізації України, неминучих змін у зако-
нодавстві ЄС, доречно також вносити відповідні зміни у навчальні та робочі програми 
ВНЗ, тематику наукових, курсових, дипломних робіт та дисертаційних досліджень на-
уковців України.

Сприяють такому вектору розвитку суспільної думки Указ Президента Украї-
ни від 15.02.2017 р. № 43/2017 «Про Концепцію вдосконалення інформування гро-
мадськості з питань євроатлантичної інтеграції Украї ни на 2017-2020 роки» та Роз-
порядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 779-р. «Стратегія 
комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки». Документами пе-
редбачено підготовку та видання підручників і навчальних посібників, аналітичних 
матеріалів та іншої інформаційної продукції з питань євроатлантичної інтеграції для 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.

Наближення до євростандартів може відбуватись через гармонізацію вітчизня-
них обліково-звітних норм і практики із прийнятими правилами в ЄС. Висвітленню 
проблематики гармонізації вітчизняних підходів у зазначених сферах з євростандар-
тами і присвячене дане дослідження, яке проведено групою українських авторів. 


