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ЗМІНА КОНЦЕПЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД ВПЛИВОМ ІНСТИТУЦІЙНИХ 

ЗМІН  

В умовах постіндустріальної економіки, що ґрунтується на використанні людського 

капіталу, питання сутності, визнання, оцінки в бухгалтерському обліку та відображення у 

фінансовій звітності людського капіталу є актуальними. Проте накопичений науковий 

потенціал виявився недостатнім для вирішення проблем методології бухгалтерського обліку 

людського капіталу, оскільки: 

– назріла необхідність в розробці комплексної концепції бухгалтерського обліку людського 

капіталу, що враховує запити користувачів бухгалтерської інформації щодо умов 

функціонування підприємств в ринковій економіці; 

– понятійний апарат обліково-аналітичної системи людського капіталу суттєво 

поступається практиці організації бухгалтерського обліку на сучасному етапі розвитку 

ринкової економіки Україні. 

Парадигма бухгалтерського обліку, яка знайшла відображення в працях учених, протягом 

декількох сторіч визначала коло проблем, досліджуваних в бухгалтерському обліку і способи 

їх аналізу. Наявність облікової парадигми, що склалася, говорить про зрілість 

бухгалтерського обліку, як науки.  

Не дивлячись на певний розвиток, зміст бухгалтерського обліку залишається відкритим, 

що піддається змінам і доповненням з виникненням нових вимог практики. Воно демонструє 

неможливість однозначної інтерпретації концепції бухгалтерського обліку у межах раніше 

певної структури.  

Інституційна оцінка є новою для теорії і практики управління господарськими процесами, 

у тому числі пов’язаними з інститутом бухгалтерського обліку. Перевага цієї теорії полягає в 

тому, що вона дозволяє ввести стандартний бухгалтерський облік в соціально-культурному 

контексті і аналізувати глибинні, змістовні механізми його розвитку на перспективу.  

Інституційна теорія привернула увагу до дослідження в області бухгалтерського обліку 

виключно як доктрина, здатна пояснити сучасний стан і перспективи розвитку 

бухгалтерського обліку з позицій взаємодії базових економічних інститутів. 

Інституційний аналіз і синтез бухгалтерського обліку розглядаються як необхідні 

елементи при формуванні сучасної облікової концепції і як один з пріоритетних напрямів в 

дослідженні сучасних підходів до розвитку бухгалтерського обліку. Такий підхід дозволяє 

проаналізувати внутрішньо властиву еволюції бухгалтерського обліку, його змістовну 

структуру і  відмовитися від традиційного формального її уявлення з погляду зміни підходів, 



які обмежено сприяють ефективному  розвитку  обліку і приросту наукового знання в 

обліковій області. 

Результатом інституційного аналізу стала побудова інституційної моделі бухгалтерського 

обліку в умовах інституційного середовища, заснованої на інтересах користувачів інформації 

бухгалтерського обліку і правил взаємодії між ними. Інституційний синтез в контексті 

дослідження дозволив виявити тенденції в зміні правил взаємодії між інституційними 

одиницями.  

На основі інституційного аналізу і синтезу бухгалтерського обліку зроблений висновок 

про існування глобальних тенденцій (закономірностей) в світовій практиці бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності убік все більшого задоволення запитів і потреб внутрішніх та 

зовнішніх користувачів, для яких інформація бухгалтерської звітності повинна бути в 

максимальному ступені достатня і корисна.  

Пріоритетна роль бухгалтерської звітності як основного засобу комунікації виявляється в 

тому, що її мета і вимоги, до неї що пред’являються, є пріоритетною при розробці 

концептуальних основ теорії бухгалтерського обліку. Будь-яка компанія потребує 

додаткових джерелах фінансування, які можна знайти на ринках капіталу. Привернути 

потенційних інвесторів і кредиторів можливо лише шляхом об’єктивного інформування їх 

про господарську діяльність, тобто в основному за допомогою звітності, що представляється. 

Адекватність інформації визначається інтересом користувача до найважливіших показників 

бізнесу і тому на сьогодні важливим завданням є теоретичне обґрунтовування створення 

ринково-орієнтованої звітності.  

В зв’язку з цим найбільша увага потрібно приділити відображенню в звітності  людського 

капіталу, що зумовлює необхідність перегляду традиційного трактування концепції капіталу 

в бухгалтерському розумінні. 

Розробка інституційної концепції і створення відповідної теоретичної бази щодо 

бухгалтерського обліку людського капіталу знаходиться в початковому стані, проте отримані 

на її основі висновки свідчать про перспективні подальші напрями вирішення проблем 

бухгалтерського обліку людського капіталу.  

Використання інституційного підходу до аналізу системи бухгалтерського обліку з метою 

розробки концепції його подальшого розвитку практично не може містити стандартних 

рішень або моделей. Це пов’язано з наявністю факторів, що важко формалізувати через їх 

якісний характер і різноманіття способів трактування їх дій на положення обраної облікової 

концепції.  

Згідно інституційної концепції, сучасний період – це період, пов’язаний безпосередньо з 

інституційним циклом розвитку економіки і суспільства. В цей період відбувається 



запозичення елементів ринкового інституційного середовища, їх модифікація і 

пристосування до сучасного  інституційного середовища. Через ці процеси здійснюється 

оновлення існуючої системи бухгалтерського обліку і створюється потенціал подальшого 

розвитку його теорії і методології на основі інституційної концепції.  

Проведене дослідження показало, що  існують  суперечності в інституційному середовищі 

як між інститутом бухгалтерського обліку і інститутами ринкового типу, що формуються, 

так і між українським менталітетом і моделями реформування облікової системи та 

зроблений висновок, що подолання подібних суперечностей сприятиме якісному 

удосконаленню системи бухгалтерського обліку, підвищенню ефективності його 

функціонування і дозволить визначити основні напрями його подальшого реформування.  

Інституційне середовище бухгалтерського обліку розглянуто у вигляді сукупності 

суспільних, матеріальних і духовних умов, в яких він здійснюється. Розкрито поєднання 

внутрішніх процесів розвитку бухгалтерського обліку і зовнішніх умов, що обумовлюють 

динаміку такого розвитку. Разом з тим, інституційне середовище представлено у вигляді 

певних форм організації відносин господарюючих суб’єктів в ході здійснення 

підприємницької діяльності, формальні і неформальні рамки поведінки учасників 

економічних процесів, мета і інтереси користувачів бухгалтерської інформації. 

Встановлено, що потрібні  певні  зусилля і час для  розробки теорії, науково-практичних 

рекомендацій щодо розвитку інституційної концепції бухгалтерського обліку в рамках 

прийнятої концепції реформування бухгалтерського обліку і звітності. 

Проведене дослідження дозволило зробити висновок про те, що на концептуальному рівні 

проблема основного користувача інформації бухгалтерського обліку представлена 

недостатньо послідовно.  

В інституційній концепції бухгалтерського обліку описана можливість об’єднання  

існуючих  інституційних факторів з відповідними елементами системи бухгалтерського 

обліку. Подальші дослідження в області бухгалтерського обліку і звітності при переході на 

міжнародні стандарти фінансової звітності будуть направлені на те, щоб зробити 

пропоновану інституційну концепцію обґрунтованою і прийнятною як для теорії, так і для 

методології бухгалтерського обліку. 

 
 

 



  


