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Правові імперативи розвитку організації бухгалтерського обліку
в україні в системі макроекономічного управління
У статті здійснена постановка проблеми визначення ролі та значення держави у розвитку організації системи бухгалтерського обліку. Доведено, що саме держава забезпечує регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності, яке здійснюється з метою створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, удосконалення та розвитку бухгалтерського обліку. Уточнено сутність
облікової політики як категорії, яка впорядковує процес встановлення принципів та основ бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності на локальному, загальнодержавному та міждержавному рівнях. Досліджено особливості інституційного середовища у сфері бухгалтерського обліку в Україні. Визначено нормативно-правові імперативи розвитку організації бухгалтерського обліку в умовах реформування
бухгалтерського обліку з метою створення інституційних передумов адаптації національних нормативно-правових актів, які регулюють бухгалтерський облік та фінансову звітність, до міжнародних стандартів.
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Вступ. Бухгалтерський облік являє собою складну, побудовану за ієрархічним принципам економічну систему,
що включає підсистеми і ланки відповідних рівнів та сама
є підсистемою системи вищого порядку. Характер взаємо124

дії між ними, тобто цілим і його частинами, обумовлюється
суспільно-політичним та економічним устроєм держави.
Саме держава забезпечує регулювання бухгалтерського
обліку та фінансової звітності, яке здійснюється з метою
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створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності та удосконалення
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, як це передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні».
Підприємства у ході ведення бухгалтерського обліку
мають швидко та гнучко реагувати на зовнішні та внутрішні умови господарювання. Економіко-політичні умови збільшують вимоги традиційних користувачів облікової інформації та розширюють їх коло. Головною умовою
ефективного господарювання, залучення інвестицій та
нових партнерів є забезпечення надання системою бухгалтерського обліку користувачам повної, достовірної,
неупередженої інформації, яка б дозволяла їм приймати
рішення. Вибір та впровадження оптимальної системи
регулювання системи бухгалтерського обліку має дозволити досягнути поставлених цілей
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сутності та ролі держави є однією з головних
проблем суспільної думки ще зі стародавніх часів. В античності панували державоцентричні погляди. У середні
віки державна влада ототожнювалася з монархією, яка
вважалася виявом волі і дій Бога. Починаючи з ХVІІ століття головним питанням у дослідженнях ролі та значення
держави була взаємодія держави та суспільства. У неокласичної теорії цей підхід був продовжений, державі
відводилася роль творця «правил гри» у вигляді законів,
якими держава самостійно регулює втручання в економіку та відносини з суспільством. Кейнсіанська теорія саме
державі відводила роль ініціатора антикризових дій.
Вивченню значення та ролі держави не просто як
суб’єкта економічних відносин, але й як суб’єкта, який
регулює такі відносини, приділена значна увага в роботах з інституціональної теорії. Одним з провідних
направлень досліджень за інституціональним підходом є вивчення «правил гри» та аналіз ролі та значення держави та її взаємодії з іншими інституціональними
суб’єктами. Роботи представників нової інституціональної теорії відрізняються спробами розробити конкретні
практичні рецепти в області реформування державного
управління.
У першому десятилітті ХХІ століття в Україні почали
проводитися дослідження щодо можливості застосування
теорії інституціоналізму стосовно бухгалтерського обліку.
Першим ініціював інституціональний підхід стосовно бухгалтерського обліку Г. Г. Кірейцев. В. М. Жук запропонував
використання теорій інституціоналізму до розв’язання
ключових проблем бухгалтерського обліку, розглянув моделі та ідеї щодо проблем розвитку МСФЗ і національних
систем бухгалтерського обліку із застосуванням інституціональної теорії, виходячи з інституціональної теорії
виділив складові побудови й розвитку бухгалтерських си
стем. О. О. Канцуров пропонує інституціональний аналіз
як метод бухгалтерського обліку.
Постановка завдання. Метою статті є визначення
нормативно-правових імператив розвитку організації
бухгалтерського обліку в Україні в системі макроеконоПроблеми економіки № 1, 2013

мічного управління із застосуванням методології інституціональної теорії.
Виклад основного матеріалу. Система бухгалтерського обліку є підсистемою національної економіки та
фінансової сфери, яка функціонує і розвивається в межах історично обумовленого правового, економічного та
соціально-політичного середовища, якісна визначеність
якого в значній мірі формується державою. Держава історично відіграє важливу роль у функціонуванні української економіки та у розвитку системи бухгалтерського
обліку шляхом здійснення нормативно-правової регламентації, яка за словами В. М. Пархоменко «представляє
собою елемент системи, но не виступає частиною системи обліку, але зміни в якому можуть спричинити зміни
в стані системи» [10, с. 5].
Застосування методології інституціональної теорії є
найбільш актуальним для аналізу ролі держави як інституціонального суб’єкта організації бухгалтерського обліку в Україні у рамках макроекономічного управління.
Головною превагою інституціональної теорії при дослідженні організації бухгалтерського обліку є можливість
проведення комплексного аналізу процесів реформування системи бухгалтерського обліку в умовах міжнародної
інтеграції національної економіки в цілому та адаптації
українського законодавства до нормативно-правової
бази Європейського співтовариства.
Сутність нормативно-правової регламентації (з франц.
règlement – підпорядкованість суворим правилам) полягає у ступені впливу держави. Питання необхідності та
форм державного регулювання бухгалтерського обліку та
його організації є предметом дискусії вітчизняних та закордонних економістів. Наводяться аргументи на користь
та проти державного регулювання. Одностайних кінцевих висновків у цієї дискусії не досягнуто. Не вдаючись до
дискусії з цього приводу, для цілей даного дослідження
будемо розглядати державу як суб’єкт інституціональної
інфраструктури організації бухгалтерського обліку, який
підтримує політичний, економічний та соціальний порядок, формує інституціональне середовище та інституціональні механізми, забезпечує поділ повноважень між
інститутами держави щодо забезпечення державного регулювання бухгалтерським обліком та складанням фінансової звітності. При цьому істотне значення відводиться
методології механізму поділу даних повноважень.
З огляду на те, що бухгалтерський облік є системною
категорію та суспільним інститутом, дослідження ролі та
значення держави розглядається з дотриманням системної
та інституціональної парадигм. Науковими завданнями такого дослідження є емпіричне виявлення та опис інституціональних чинників макроекономічного регулювання бухгалтерського обліку та визначення перспектив їх розвитку.
Складність системи бухгалтерського обліку обумовлює існування різних варіантів її організації, що визначаються рівнем розвитку й стану елементів, що входять
в систему (суб’єктів, що визначають організацію системи бухгалтерського обліку всіх рівнів організації обліку,
нормативно-правової системи, яка визначає правила
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функціонування системи бухгалтерського обліку, інфор
маційної системи, що забезпечує зв’язок між системами вищого рівня та елементами), їх якісного рівня та
взаємозв’язків.
Процес державного управління являє собою свідому
і цілеспрямовану сукупність дій, що призводять до певної динаміки управлінських результатів. Ефективність
функціонування, розвиток та удосконалення стану та
взаємозв’язків елементів системи бухгалтерського обліку може бути досягнута за допомогою комплексу заходів
з організації та управління з боку держави.
Однією з головних функцій держави є економічна, яка
полягає у створенні передумов для ефективної економічної діяльності суспільства з урахуванням інтересів всіх категорій членів суспільства: від суб’єктів господарювання та
їх об’єднань до держави та міжнародної спільноти. Виконання економічної функції передбачає формування правових засад функціонування економіки в цілому та її окремих
секторів, реалізація та узгодження інтересів яких на державному рівні відбувається шляхом проведення державної
економічної політики. У Господарському кодексі України
закріплено положення щодо державної економічної політики та її основних напрямів. Виділяють три ключові категорії такого механізму: економічна політика (ст. 9), основні
напрями економічної політики (ст. 10), засоби державного
регулювання господарської діяльності (ст. 12).
Політика є категорією політології. Ця категорія є
складною та многозначною. Підхід до облікової політики
як категорії національної системи бухгалтерського обліку
останнього часу знайшов поширення серед вітчизняних
науковців [1; 2; 9; 11; 16]. Створення законодавчих та організаційних передумов до запровадження міжнародних
стандартів для складення суб’єктами господарювання
фінансової звітності та адаптація до міжнародних стандартів національної нормативно-правової бази з питань
бухгалтерського обліку підводить облікову політику на
значно вищий рівень державних та міждержавних відносин. Саме таке трактування облікової політики як категорії, яка впорядковує процес встановлення принципів та
основ бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності на локальному, загальнодержавному та на міждержавному рівнях, на наш погляд, відповідає сутності
політологічного визначення «політика» в імплементації
до бухгалтерського обліку.
Облікову політику можна представити як трикутник
«Міждержавна облікова політика – Загальнодержавна облікова політика – Локальна облікова політика (облікова
політика суб’єкта господарювання)». Сутність кожного
з цих елементів змінюється за умови змін одного з них:
інтеграційні процеси викликають зміни на рівні держави,
яка в свою чергу розробляє та змінює нормативні акти,
які встановлюють сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються суб’єктами господарювання
для складання та подання фінансової звітності.
Історично, роль держави в Україні залишається вирішальною. Україна як незалежна держава утворилась
на території колишнього Радянського Союзу. Як і у біль126

шості колишніх радянських держав в Україні збереглася
традиція державного керівництва бухгалтерським обліком. Проте у Механізмі державної економічної політики
у складі основних напрямів економічної політики (ст. 10
ГКУ) не передбачено фінансової політики та, відповідно,
політики у сфері бухгалтерського обліку. Створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні задекларовано лише на
рівні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (ст. 6). Забезпечення проведення фінансової політики закріплено Законом України «Про Кабінет
Міністрів України» від 16.05.2008 N 279-VI за Кабінетом
Міністрів України. Тому проблема співвідношення Кодексу і законодавства в частині забезпечення системного та
ефективного державного регулювання бухгалтерського
обліку потребує доопрацювання. Врахування важливості
формування облікової політики на загальнодержавному
рівні має бути підтверджено включенням фінансової політики до переліку основних напрямів економічної політики (ст. 10 ГКУ).
Інструментами загальнодержавної політики у сфері бухгалтерського обліку є стандарти, норми, правила,
примуси, владні ресурси. Відповідно, державна облікова
політика передбачає створення законодавчих та організаційних передумов впорядкування та удосконалення
системи бухгалтерського обліку. Тобто держава, приймаючи та коригуючи різноманітні стандарти, норми, правила, примуси, здійснює облікову політику.
Загальнодержавна облікова політика закріплюється
у відповідних економіко-правових документах (програмах, стратегіях, законодавчих актах), у яких визначаються
цілі, завдання, виконавці тощо. Головним вектором розвитку економіки України є інтеграція з європейськими
країнами та відповідна адаптація законодавства України
до законодавства Європейського Союзу у визначених пріоритетних сферах. До складу пріоритетних сфер включений бухгалтерський облік компаній, а саме нормативноправові акти, які регламентують ведення обліку в Україні. В Україні проводиться загальнодержавна облікова
політика, яка спрямована на адаптацію національної
нормативно-правової бази з питань бухгалтерського обліку до МСФЗ. Загальнодержавна облікова політика послідовно була закріплена у Концепції побудови національної статистики України та Державній програмі переходу
на міжнародну систему обліку та статистики від 4 травня
1993 р. № 326, Програмі реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів від 28 жовтня 1998 р. № 1706, Законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16 липня 1999 року № 996-XIV, Концептуальних основах
системи звітності учасників фондового ринку від 3 липня
2001 р. № 242, Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні від 24 жовтня 2007 р.
№ 911-р. Аналіз змісту зазначених державних актів дає
можливість констатувати, що засади правового регулювання бухгалтерського обліку містять визначення цілей
та засобів загальнодержавної облікової політики, познаПроблеми економіки № 1, 2013
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чаючи таким чином її присутність і необхідність у економічній політиці країни.
Для проведення облікової політики держава застосовує різні правові форми і засоби щодо делегування повноважень шляхом нормативно-правового регулювання,
планування, управління та контролю системи бухгалтерського обліку.
Нормативне регулювання бухгалтерського обліку
в  Україні як правова форма державного керівництва системою бухгалтерського обліку означає встановлення компетентними органами держави єдиних правил ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності,
які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують
і захищають інтереси користувачів, та удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності [6].
В Україні застосовується підхід, згідно з яким нормативні акти, які регулюють бухгалтерський облік та складання звітності, є обов’язковими до застосування, відповідно, положення (стандарти) бухгалтерського обліку
прирівнюються до рангу законів, які жорстко регламентують та деталізують процедури ведення бухгалтерського
обліку та складання звітності. Така практика збереглася
з радянських часів, але на відміну від радянського обліку, коли бухгалтерський облік виконував перш за все
контрольну функцію забезпечення збереження соціалістичної власності та виконання державного плану, українська система обліку спрямована на обчислення податків
та контроль за своєчасністю і повнотою їх сплати. Такий
підхід застосовується у більшості Європейських країн (Франція, Німеччина), а також у Японії. Франкомовні
Африканські країни, які в минулому були французькими
колоніями, також дотримуються такої жорстко регламентованої системи обліку.
Інституційне середовище бухгалтерського обліку
в  Україні забезпечується системою нормативно-правових
актів, встановлених державою, які можна поділити на чотири рівні регламентації
До складу документів першого рівня включені законодавчі акти, в першу чергу Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», який
закріплює принциповий статус бухгалтерського обліку як
повноправної сфери та виду управлінської діяльності. Закон відіграє системоутворюючу роль в питаннях загальнодержавної облікової політики та організації бухгалтерського обліку. Він забезпечує досить високий рівень
достовірності, повноти та якості фінансової інформації,
яка надається системою бухгалтерського обліку у різних
секторах економіки.
Крім Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», окремі аспекти бухгалтерського обліку регулюються Конституцією та законами України, а також Указами Президента України і Постановами Верхов
ної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції
та Законів України, актами Кабінету Міністрів України.
Другий рівень інституціонального оформлення бухгалтерського обліку і фінансової звітності представлений національними стандартами бухгалтерського обліку.
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П(С)БО визначають концептуальні основи бухгалтерського обліку та поширюються всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від
їх організаційно-правових форм і форм власності, а також
на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та
подавати фінансову звітність згідно з законодавством.
Саме П(С)БО є основою для наближення національної облікової системи з Міжнародними стандартами фінансової
звітності. У той же час публічні акціонерні товариства,
банки, страховики, а також підприємства, які провадять
господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та підприємства, які
самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та
консолідованої фінансової звітності, складають фінансову
звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами [6].
Документи третього методичного рівня регламентації підготовлюються та затверджуються Міністерством
фінансів України, різними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України, які регламентують конкретні питання ведення бухгалтерського
обліку стосовно до конкретних видів економічної діяльності, галузей, об’єктів обліку, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно
з законодавством, а також фізичних осіб – підприємців, на
основі документів першого та другого рівня регламентації. Документи цього рівня мають рекомендаційний, пояснюючий та уточнюючий характер по відношенню до
документів вищих рівнів регламентації та не мають їм суперечити. У разі виникнення суперечностей діють норми
документів першого та другого рівня.
Правила ведення бухгалтерського обліку, які регулюються документами другого та третього рівня, реалізуються підприємствами і організаціями для організації
та ведення бухгалтерського обліку на локальному рівні
окремих суб’єктів господарювання. Розпорядчі документи, які регламентують обліковий процес на локальному
рівні, відносяться до четвертого рівня інституціонального оформлення бухгалтерського обліку в Україні.
В цілому інституціональне середовище у сфері бухгалтерського обліку в Україні має певні особливості, а саме:
надмірно велика кількість нормативно-правових актів та
їх розгалуженість; спрямованість нормативного регулювання лише на затвердження нормативно-правових актів
в умовах невизначеності виконавців та органів, відповідальних за їх розробку; обмеженість дії інституціонального оформлення бухгалтерського обліку; недостатнє методичне наповнення щодо ведення бухгалтерського обліку
та складання фінансової звітності стосовно до конкретних видів економічної діяльності, галузей, об’єктів обліку
методичного рівня регулювання бухгалтерського обліку;
наявність положень, щодо яких існує невпевненість стосовно їх чинності, колізійні норми; часта зміна або швидке
прийняття нових нормативних актів щодо регулювання
бухгалтерського обліку.
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Зазначені вади законодавства у сфері організації бухгалтерського обліку як інструмента облікової політики
держави зумовлюють необхідність його вдосконалення
та дозволяють сформулювати правові імперативи розвитку організації бухгалтерського обліку в Україні в системі
макроекономічного управління (табл. 1).
Застосування кожного із запропонованих засобів
у комплексі забезпечує вирішення проблеми досягнення їх функціонального взаємозв’язку під час дії різноманітних засобів регулювання. У результаті повинно бути
створене інституціональне середовище, яке забезпечить
формування корисної та об’єктивної інформації про фінансовий стан та результати діяльності компаній. При
цьому важливим є усвідомлення необхідності формування дієвого інституціонального механізму не лише на рівні

влади, але й серед представників підприємств й організацій та бухгалтерського співтовариства.
Висновки. За роки незалежності в Україні створена
ґрунтовна законодавча база з регулювання системи бухгалтерського обліку. Проте державна політика інтеграції
Україні у світове співтовариство вимагає продовження роботи з розробки та перегляду ключових аспектів
методології бухгалтерського обліку з метою створення
інституціональних передумов адаптації національної
нормативно-правової бази з питань бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів, реорганізації системи
управління бухгалтерським обліком, продовження запровадження міжнародних стандартів, підготовки кваліфікованих спеціалістів.
Таблиця 1

Правові імперативи розвитку організації бухгалтерського обліку в Україні
Положення

Завдання

Базовий критерій оцінки
Переорієнтація з традиційного визначення ступеня регламентації бухгалтерського обліку як втручання держави
державного регулювання
у сферу організації бухгалтерського обліку на зростання ефективності цього втручання
бухгалтерського обліку
Цілеспрямованість

Впровадження комплексної системи короткострокового, середньострокового і довгострокового програмування
загальнодержавної облікової політики з мобілізацією ресурсів держави та недержавних економічних суб'єктів

Законодавство

Створення законодавчих та організаційних передумов для надання користувачам для прийняття рішень повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства та для запровадження міжнародних стандартів для складення суб'єктами господарювання
фінансової звітності

Стабільність норм та
правил

Норми та правила повинні бути серйозно аргументовані, щоб виключити їх перегляд протягом тривалого часу.
Для забезпечення цього має бути створений та закріплений налагоджений процес розробки нових стандартів та
методичного забезпечення до них

Державне регулювання бухгалтерського обліку задля забезпечення єдиних правил ведення бухгалтерського
Нейтральність
обліку та складання фінансової звітності має бути нейтральним по відношенню до різних видів економічної
державного регулювання
діяльності, категорій платників податків, експортерів та імпортерів
Зменшення
Зменшення адміністративного тягаря за рахунок зменшення подання надлишкової звітності органам
адміністративних бар’єрів державної влади, що вимагає зайвих витрат
Врахування специфіки Розвиток системи регулювання бухгалтерського обліку повинний бути спрямований на врахування специфіки
окремих сфер економіки окремих сфер та галузей економіки, таких як неприбутковий сектор та сектор малого підприємництва
Саморегулювання

Залучення професійних громадських об'єднань та іншої зацікавленої громадськості, включаючи користувачів
фінансової звітності, до розробки стандартів, норм та правил регулюванні бухгалтерського обліку з метою
зниження директивного регулювання з боку держави

Контроль

Забезпечення державного контролю дотримання національних П(С)БО, інших нормативно-правових актів щодо
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності та моніторингу факторів, які загрожують
стабільності та розвитку бухгалтерського обліку

Взаємодія

Досягнення функціональної взаємодії з міждержавними, міжурядовими, професійними організаціями та іншою
зацікавленою громадськістю, включаючи користувачів фінансової звітності в області бухгалтерського обліку

Кадри

Створення організаційних передумов процесу підготовки й підвищення кваліфікації кадрів
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