
№ 11/1 (20) листопад 2018 р.   

 

41 

УДК 657 

Яковенко С.Л., 

викладач Лозівської філії 

 Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ І РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

ПОПЕРЕДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ 
 

У сучасному світі особливо гостро постає проблема економічних криз локального та глобального характеру. 

Бухгалтерський облік є унікальним інститутом, що забезпечує порозуміння та керованість у соціально-економічних 

середовищах різних рівнів.  У статті доведено інституціональну природу розвитку методології облікової оцінки та 

визначальний вплив «глобального» інституту на її сучасний стан. Базуючись на інституціональній теорії, виявлено 

суперечливу внутрішню природу формування методології та практики застосування оцінки в обліку. Сформовано 

наукову гіпотезу необхідності дотримання діалектичного закону єдності та боротьби протилежностей (інтересів, 

інститутів) для дієвості оцінки (та в цілому бухгалтерського обліку) в попередженні економічних криз. 

Запропоновано нове трактування сутності та природи облікової оцінки, її місії в соціально-економічному середовищі. 

Підтверджено доцільність розбудови інституціональної теорії бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: теорія бухгалтерського обліку, інституціональна теорія бухгалтерського обліку, оцінка, методологія 

облікової оцінки, філософія, закон єдності і боротьби протилежностей, місія бухгалтерського обліку в запобіганні 

економічним кризам. 

 

Постановка проблеми. В умовах посилення 

конкуренції, швидких змін зовнішнього 

середовища, що супроводжуються зростанням 

ризиків і невизначеності розвитку підприємств, 

підвищується роль фінансової інформації. 

Головним джерелом цієї інформації є 

бухгалтерський облік підприємств, роль якого 

часто розглядається лише з позицій джерела 

інформаційного забезпечення. Недооціненим є 

розгляд облікової системи з позицій важелю, 

який є необхідною умовою ефективного 

антикризового управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженням елементів та джерел інформа-

ційного забезпечення програм антикризового 

управління підприємств займались Василенко 

В.О., Ситник Л.С., Терещенко О.О., Череп А.В., 

Пушкар М.С., Садовські І.Б. та інші автори. Не 

зважаючи на значну кількість публікацій з 

даної тематики сьогодні існує ряд невирішених 

питань цього напрямку, а всі елементи облікової 

системи підприємства вимагають більш детально-

го дослідження для цілей антикризового управлін-

ня. До сьогоднішнього часу бухгалтерський облік 

вважається лише джерелом отримання 

фінансової інформації, потрібної для прийняття 

управлінських рішень. Складові облікової 

системи не розглядаються у контексті 

антикризового управління підприємствами. 

Метою статті є визначення основних 

аспектів використання облікової системи в 

антикризовому управлінні підприємствами. 

Основні результати дослідження.  Роль 

бухгалтерського обліку і звітності більшістю 

дослідників проблем фінансового менеджменту 

підприємств розглядається саме з позицій джерела 

інформаційного забезпечення. Безперечно, 

головною функцією бухгалтерського обліку є 

забезпечення користувачів, в тому числі 

управлінського персоналу підприємства, повною 

та неупередженою інформацією про фінансовий 

стан, результати діяльності та рух коштів 

підприємства. Фінансова звітність підприємств 

застосовується в процесі фінансового аналізу, 

планування, розробки фінансової стратегії та 

політики, дає найбільш агреговане уявлення про 

результати фінансової діяльності підприємства [4]. 

З відповідним розширенням меж існуючої 

теорії бухгалтерського обліку розширюються 

також межі сприйняття облікової оцінки, її 

місця, місії та розвитку методології. Сучасне 

суспільство неможливо уявити без 

бухгалтерського обліку, а саме – без відповідної 

інтерпретації явищ господарського життя. 

Бухгалтерський облік реалізує свою здатніь 

до тлумачення інформації насамперед за 

допомогою оцінки, перетворюючи вхідний 

потік у певну структуровану сукупність даних. 

За новою теорією, реалізація місії 

бухгалтерського обліку в попередженні 

економічних криз базується на врахуванні 

інтересів інститутів, що відображають 

максимально широкий спектр соціально-

економічного середовища. Вона націлює наукову 
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спільноту бухгалтерів на необхідності 

відображення в МСФЗ інтересів різних 

інститутів не стільки для відстоювання інтересів 

«слабких», скільки для дотримання закону 

діалектики єдності та боротьби протилежностей 

в МСФЗ. «Глобальний» інститут нав’язує світові 

через МСФЗ пріоритетність оцінки власного 

бізнесу, власних активів, що доведено вище. 

Проте потенціально такі можливості є також в 

урядів країн із зростаючою економікою, світової 

професійної громадськості малого, середнього та 

великого реального бізнесу (умовно назвемо їх 

інститутами реальної економіки). Нова 

теоретична база пояснює та, головне, мотивує 

розвиток методології облікової оцінки в 

інтересах різних інститутів з метою поступового 

нівелювання протиріччя між ними в узгоджених 

МСФЗ. Графічно ці протиріччя можна показати 

як зміну трендів вартості активів залежно від 

впливу інститутів реальної та віртуальної 

економіки на методологію оцінки [5]. 

Ще одним важливим елементом антикризового 

управління є підвищення ефективності облікової 

системи, можливими шляхами якого є автомати-

зація бухгалтерського обліку та удосконалення 

інформаційних систем. Так, провадження у 

діяльності спеціалізованих бухгалтерських 

програм, інформаційних доступів, юридичних і 

консультаційних порталів та інших уніфікованих 

програм, розроблених на замовлення з 

урахуванням специфіки конкретного підприємства 

матимуть суттєвий вплив на якість та достовірність 

фінансової інформації і продуктивність роботи 

найманих працівників в цілому. 

Система внутрішньої звітності на підприєм-

ствах забезпечує задоволення інформаційних 

потреб управлінців підприємства та полегшує 

документообіг, тому при налагодженні роботи 

підприємства розробка чи удосконалення сис-

теми внутрішньої звітності є також важливим 

елементом антикризового управління. Управ-

лінська звітність дозволяє керівництву підпри-

ємства отримати оформлені належним чином 

відомості для прийняття управлінських рішень 

та для розуміння своїх можливостей в отриман-

ні необхідних відомостей від виконавців, а та-

кож можливостей інформаційної та технічної 

служб.  

При формуванні чи удосконаленні системи 

управлінської звітності потрібно: 

– визначити форму, терміни надання і 

відповідального за складання документа; 

– скласти схему документообігу внутрішніх 

документів; 

– призначити відповідальних за вихідну 

інформацію; 

– визначити користувачів інформації та звітів; 

– сформувати корпоративні стандарти 

фінансового, управлінського обліку [6]. 

Виділяються такі етапи формування системи 

функціонування внутрішньої звітності: 

– планування (визнання) потрібної 

інформації, шляхом визначення основних 

параметрів діяльності, суб’єктів та об’єктів 

управління; 

– збір інформації шляхом формування 

каналів надходження інформації; 

– обробка інформації шляхом визначення засобів 

та алгоритмів обробки інформації про об’єкт;  

– систематизація інформації шляхом 

узагальнення моделі господарської діяльності 

підприємства; 

– аналіз інформації шляхом дослідження 

моделі господарської діяльності підприємства; 

– контроль інформації (основних 

параметрів) шляхом отримання інформації про 

об’єкт та контролю результатів, досягнутих 

господарюючим суб’єктом. 

Україна здатна і зобов’язана сформувати якісно 

нову участь бухгалтерського обліку в соціально-

економічному просторі. Інституціональна теорія 

бухгалтерського обліку слугує основою 

вирішення цього завдання. Вона спонукає 

Україну, її бухгалтерську спільноту не до 

імплементації МСФЗ, а до їх адаптації (як 

мінімум) та участі в розробках і дискусіях, 

пов’язаних з їх формуванням (як максимум). У 

теоретичному аспекті висунута наукова 

гіпотеза зводиться до того, що з позиції 

інституціональної теорії бухгалтерського 

обліку на методологію оцінки вирішальний 

вплив мають інтерес інститутів та 

інституціональне середовище. Масштаби цього 

впливу стають дедалі менш національними та 

більш світовими. Така теорія пояснює, що без 

урахування в розвитку методології оцінки 

єдності та боротьби інституціональних 

інтересів неможливо досягти «точки 

рівноваги», досконалості міжнародних і 

національних стандартів бухгалтерського 

обліку. Отже, проблемним стає і попередження 

економічних криз за участі бухгалтерського 

обліку. Має велике значення те, хто формує 

методологію та розробляє МСФЗ [7]. 



№ 11/1 (20) листопад 2018 р.   

 

43 

Висновки та пропозиції. Для бухгалтерсь-

кого обліку як науки важливим є розуміння 

природи впливів на оцінку для того, щоб кожна 

нація, інституціональна група чи наукова 

школа не комплексували, а відстоювали власні 

інтереси. Тому інституціональна теорія, на від-

міну від попередніх теорій бухгалтерського 

обліку, розкриваючи природу оцінки, дає 

більші можливості розвитку її методології за 

рахунок розширення участі різних інституці-

ональних груп і наукових шкіл, що в кінцевому 

результаті веде до прогресу та гармонії. 

Проведене дослідження спрямоване на 

переосмислення й розширення прийняття 

сутності та місії оцінки в бухгалтерському 

обліку і соціально-економічному середовищі, а 

також на здатність обліку попереджувати 

економічні кризи. 
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Яковенко С.Л. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА 

В современном мире особенно остро встает проблема экономических кризисов локального и глобального характера. 

Бухгалтерский учет является уникальным институтом, обеспечивающим понимание и управляемость в социально-

экономических средах различных уровней.  В статье доказано институциональную природу развития методологии 

учетной оценки и определяющее влияние «глобального» института на ее современное состояние. Основываясь на 

институциональной теории, выявлена противоречивая внутренняя природа формирования методологии и практики 

применения оценки в учете. Сформирован научную гипотезу необходимости соблюдения диалектического закона 

единства и борьбы противоположностей (интересов, институтов) для оценки действенности (и в целом 

бухгалтерского учета) в предупреждении экономических кризисов. Предложена новая трактовка сущности и 

природы учетной оценки, ее миссии в социально-экономической среде. Подтверждена целесообразность развития 

институциональной теории бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: теория бухгалтерского учета, институциональная теория бухгалтерского учета, оценка, 

методология учетной оценки, философия, закон единства и борьбы противоположностей, миссия бухгалтерского 

учета в предотвращении экономических кризисов. 
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EFFICIENCY AND ROLE OF ACCOUNTING ACCOUNT FOR PREVENTION OF ECONOMIC CRISIS 

In the modern world, the problem of economic crises of a local and global nature is particularly acute. Accounting is a unique institution 

that provides understanding and controllability in the socio-economic environments of various levels. The article proves the institutional 

nature of the development of the accounting methodology and the determining influence of the «global» institution on its current state. 

Based on the institutional theory, the controversial internal nature of the formation of the methodology and the practice of applying 

evaluation in accounting is revealed. The scientific hypothesis of the need to respect the dialectical law of unity and the struggle of opposites 

(interests, institutions) to assess the effectiveness (and accounting in general) in preventing economic crises has been formed. A new 

interpretation of the essence and nature of the accounting assessment, its mission in the socio-economic environment is proposed. The 

expediency of the development of the institutional theory of accounting is confirmed. 

Keywords: accounting theory, institutional theory accounting, assessment, accounting methodology, philosophy, law unity and 

struggle of opposites, the mission of accounting in the prevention of economic crises. 
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