
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	б
ух

га
л

те
рс

ьк
и

й
 о

бл
ік

 і 
ау

д
и

т

287БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2014
www.business-inform.net

УДК 657.1.012.1

СТАНОВлЕННя І РОЗВИТОк ПАРАДИгМИ бухгАлТЕРСькОгО ОблІку
© 2014 рЕта м. в.

УДК 657.1.012.1

Рета М. В. Становлення і розвиток парадигми бухгалтерського обліку
Метою статті є дослідження методологічних засад формування бухгалтерської інформації як основи для прийняття стратегічних управлін-
ських рішень. У статті розглянуто та критично проаналізовано розвиток сучасних концепцій бухгалтерського обліку, які враховують вимоги 
глобалізаційних процесів і спрямовані на підвищення аналітичності, об’єктивності та прозорості бухгалтерської інформації. При цьому виявле-
но, що сучасному розвитку системи бухгалтерського обліку притаманні певні протиріччя, які не дають можливості на даному етапі сформува-
ти єдиний теоретичний базис. У роботі доведено, що саме управлінські концепції визначають інформаційні вимоги сучасного бухгалтерського 
обліку, і тому розвиток парадигми бухгалтерського обліку має відбуватися в напрямку підвищення його сприяння розробці та реалізації ділової 
стратегії підприємства. Домінантою перетворень у сфері бухгалтерського обліку визначено необхідність розширення інформаційного простору 
обліку в напрямі забезпечення його стратегічної орієнтації.

Ключові слова: бухгалтерський облік, парадигма обліку, інформаційні вимоги, стратегія підприємства.
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Рета М. В. Становление и развитие парадигмы бухгалтерского учета
Целью статьи является исследование методологических основ фор-
мирования бухгалтерской информации как основы для принятия 
стратегических управленческих решений. В статье рассмотрено 
и критически проанализировано развитие современных концепций 
бухгалтерского учета, учитывающих требования глобализацион-
ных процессов и направленных на повышение аналитичности, объ-
ективности и прозрачности бухгалтерской информации. При этом 
обнаружено, что современному развитию системы бухгалтерского 
учета присущи определенные противоречия, которые не дают воз-
можности на данном этапе сформировать единый теоретический 
базис. В работе доказано, что управленческие концепции определяют 
информационные требования к системе современного бухгалтер-
ского учета, и поэтому развитие парадигмы бухгалтерского учета 
должно быть направлено на повышение его содействия разработке 
и реализации деловой стратегии предприятия. Доминантой преоб-
разований в сфере бухгалтерского учета определена необходимость 
расширения информационного пространства учета в направлении 
обеспечения его стратегической ориентации.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, парадигма учета, информаци-
онные требования, стратегия предприятия.
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Reta M. V. The Formation and Development of the Accounting Paradigm

The article aimes to study the methodological bases of formation of the ac-
counting information as a basis for making the strategic management deci-
sions. In the article the development of modern accounting concepts in view 
of the globalization processes demands and directed towards enhancing of 
the analytical, objective and transparent accounting information were re-
viewed and critically analyzed. It was found that the modern development 
of the accounting system had intrinsic contradictions that make it impossible 
at the present stage to form an unified theoretical basis. It was proven that 
the managerial concepts determine the information requirements of the 
modern accounting system and therefore the development of the accounting 
paradigm should be aimed at increasing of its support of the development 
and implementation of the business strategy of the enterprise. The dominant 
feature of the transformations in the field of accounting is defined as the 
necessity to expand the informational space of accounting in the direction of 
ensuring its strategic orientation.

Key words: accounting, accounting paradigm, information requirements, 
strategy of enterprise.
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Глобальний світовий розвиток зумовив перехід від 
«індустріальної економіки» до «економіки знань», 
характерною рисою якої є домінування інформа-

ційного ресурсу. Відповідно успішне функціонування і 
розвиток підприємств у сучасних умовах потребує ство-
рення ефективних механізмів, алгоритмів і підходів до 
інформаційного забезпечення, які зможуть охоплювати 
усі рівні і напрями його діяльності. Бухгалтерський об-
лік, як одна з ключових інформаційних систем підпри-
ємства, що забезпечує отримання, накопичення, оброб-
ку, аналіз, передачу та зберігання інформації про госпо-
дарську діяльність підприємства, стає одним з пріори-
тетних об’єктів удосконалення як на рівні держави, так і 
на рівні окремих підприємств.

Не заважаючи на протиріччя, які притаманні су-
часному розвитку бухгалтерської науки, пошуком відпо-
відей на питання щодо напрямків удосконалення мето-
дологічних підходів бухгалтерського обліку займалася 
значна кількість науковців. Серед вітчизняних авторів 
слід відзначити роботи Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова,  
С. Ф. Легенчука, В. М. Жука, Н. М. Малюги, М. М. Шигун, 
П. Я. Хомина, М. В. Кужельного, А. М. Кузьмінського,  
М. С. Пушкар, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко, А. М. Га-
лаган та ін., а також надбання зарубіжних економістів:  
Х. Андерсона, А. Апчерча, І. М. Богатую, М. Ф. Ван Бреда, 
Р. В. Віла, Д. Друрі, Р. Каплана, В. Є. Кєрімова, Д. Колдуе-
ла, М. Р. Метью, Б. Нідлза, О. Є. Ніколаєва, Д. Нортона, 
В. Ф. Палія, Я. В. Соколова, М. Х. Б. Перера, Б. Райана, 
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Е. С. Хендріксена, Ч. Т. Хорнгрена. Проте найбільшого 
опрацювання в роботах науковців отримали методоло-
гічні та організаційні аспекти бухгалтерського обліку з 
точки зору поточного управління, а питання розробки 
інформаційного підґрунтя для стратегічного управління 
підприємством у системі бухгалтерського обліку на сьо-
годнішній день не отримали належного висвітлення.

Отже, метою статті є дослідження методологічних 
засад формування бухгалтерської інформації як основи 
для прийняття стратегічних управлінських рішень. 

Питання щодо необхідності внесення змін до тео-
рії бухгалтерського обліку назрівали поступово. 
Так, наприклад, у своїй роботі проф. В. Ф. Палій 

досить чітко визначив необхідність вдосконалення теорії 
бухгалтерського обліку: «Теорія бухгалтерського обліку 
відстає від об'єктивно виниклих на практиці проблем; за 
змістом вона мало відрізняється від сформованої в трид-
цяті роки. Теорія бухгалтерського обліку переважно по-
яснює техніку обліку. Суть і зміст бухгалтерського обліку 
майже не розглядаються…» [1]. Проф. П. Я. Хомин також 
наголошує, що сучасна парадигма бухгалтерського об-
ліку та звітності була сформована ще у тридцяті роки 
минулого століття і потребує «формаційного переходу 
до нової парадигми у зв’язку з соціальною, культурною, 
політичною та економічною модернізацією суспільства» 
[2, с. 13]. Уявлення про напрямок розвитку західної бух-
галтерської думки можливо зробити на основі положень 
концепції Американської асоціації бухгалтерів (ААА), 
яка вбачає ціль нової (або модифікованої) теорії бухгал-
терського обліку в тому, щоб зробити непередбачуване 
передбачуваними, перетворити аномальні випадки у 
прогнозовані та пояснюванні [3]. З. В. Гуцайлюк у своїй 
роботі, узагальнюючи проблеми бухгалтерського облі-
ку, визначає три основні: надто повільний, спонтанний 
та безсистемний розвиток [21].

Бухгалтерський облік, виконуючи, з одного боку, 
інформаційну функцію, а з іншого – контрольно-аналі-
тичну, знаходиться в жорстких рамках нормативно-
законодавчої бази, наслідком чого є уніфікація форми 
подачі інформації та централізація самого процесу її 
підготовки. Це, звичайно, дозволяє накопичувати та 
аналізувати інформацію, але в цілому не завжди задо-
вольняє потреби як зовнішніх, так і внутрішніх користу-
вачів, нівелюючи їх специфічні інформаційні потреби. 

Сучасний бухгалтерський облік зосереджений на 
представленні ретроспективної інформації і тому не 
відіграє впливової ролі серед інструментів прийнят-
тя рішень, у той час, як сучасні вимоги до якості, рівня 
деталізації та аналітичної обробки інформації визнача-
ються саме метою процесу прийняття рішень. У свою 
чергу, інформаційні потреби процесу прийняття рішень 
зумовлюються особливостями вітчизняної економіки, 
якій на сьогоднішній день притаманні відкритість, не-
стабільність, динамічність, відносність, що потребує 
відповідних підходів формування інформації. Проте іс-
нуючі законодавчі вимоги, обмеження в поєднанні з тра-
диційними підходами до ведення обліку не дозволяють, 
наприклад, використовувати нефінансові показники,  
у той час, як більшість сучасних факторів не можна відо-

бразити в грошовому вимірнику, вони важко піддаються 
навіть кількісному виміру, що на практиці призводить 
до неможливості управляти витратами, які пов’язані з 
впливом цих факторів.

Таким чином, традиційний бухгалтерський облік 
на сучасному етапі розвитку не можна вважа-
ти стовідсотково придатним для відображення 

впливів різноманітних зовнішніх факторів на функціо-
нування підприємства та ефективність виконання управ-
лінських і контрольних функцій. 

Удосконалення бухгалтерського обліку можливе 
за умови системного розвитку двох складових:
 теоретичного базису на рівні формування від-

повідної парадигми, концепції, теорії, які ви-
значатимуть основний підхід до побудови сис-
теми обліку та звітності, що запроваджується 
на рівні держави; 

 практичного підґрунтя для реалізації теоретич-
них розробок через систему нормативного ре-
гулювання процедур організації та ведення обліку 
господарської діяльності на національному, галу-
зевому та локальному рівнях господарювання.

У зв’язку з цим останнім часом розгорнулася 
дискусія стосовно формування науково обґрунтова-
ної парадигми, завдяки якій можливо буде розширити 
інформаційно-аналітичні можливості обліку. 

Так, уперше поняття «парадигма бухгалтерського 
обліку» було запропоноване у 1985 р. В. Я. Соколовим 
[4], який виокремив три парадигми, що відповідали іс-
торичному розвитку бухгалтерського обліку: уніграфіч-
на, камеральна та діграфічна. З того часу класифікація 
існуючих парадигм має вже досить значну історію і міс-
тить не один з класифікаційних підходів, перелік яких 
постійно розширюється. 

У даній роботі не ставилося за мету провести пов-
ну класифікацію існуючих парадигм, але пропонуємо 
звернути увагу на наукові розробки сучасних вітчизня-
них науковців. 

С. Ф. Голов сучасну парадигму бухгалтерського об-
ліку в Україні характеризує як симбіоз трьох складових: 
адміністративних і ринкових концепцій; національних і 
міжнародних стандартів; юридичної та економічної мо-
делі [5]. З його точки зору, нова облікова парадигма – це 
парадигма глобального обліку, яка базується на паритет-
ності потреб користувачів, поєднуючи ідеї уніграфічної, 
камеральної, діграфічної парадигм, і враховує надбання 
суміжних галузей знань» [6, с. 453]. С. Ф. Голов вважає, 
що головним принципом глобальної системи обліку має 
бути збалансованість грошових і негрошових вимірників 
і пропонує виділяти стратегічно орієнтовану систему об-
ліку на рівні підприємства та глобальну систему бухгал-
терського обліку [6, с. 453]. Але розподіл бухгалтерського 
обліку на два рівні технічно ускладнює процес підготов-
ки інформації, хоча поєднання фінансових і нефінансових 
показників дасть можливість всебічного аналізу інфор-
мації в процесі прийняття управлінських рішень. 

Н. М. Малюга нову парадигму бухгалтерського 
обліку називає подвійною інформаційною динамікою 
та пояснює її суть з точки зору зміни способів вироб-
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ництва, техніки обліку внаслідок використання нових 
інформаційних технологій та появи нових облікових 
об’єктів (зокрема, нематеріальних активів), що передба-
чає основою облікової парадигми визначення реальної 
ринкової вартості підприємства [7, с. 19]. Зміна підхо-
ду до оцінки в бухгалтерському обліку розширює його 
аналітичні можливості, проте з точки зору прийняття 
рішень цього недостатньо, бо це концентрує увагу на 
окремих складових інструментарію бухгалтерського об-
ліку, але в цілому не змінює філософію обліку. 

В. М. Жук пропонує парадигму бухгалтерського 
обліку економіки гармонійного розвитку, що базується 
на ідеях фізичної економії, які, на думку автора, повинні 
забезпечуватися якісно новими Міжнародними стандар-
тами фінансової звітності (далі – МСФЗ), в основі яких 
має визначатися пріоритет показників реальної еконо-
міки, природно-ресурсний та біологічний потенціал [8]. 
Головною особливістю запропонованої парадигми є ак-
центування уваги на революційному, а не еволюційному 
підході до зміни парадигми. Такий підхід також перед-
бачає поєднання фінансових і нефінансових показників, 
але так само, як і попередній, висвітлює тільки частину 
удосконалення бухгалтерського обліку. 

М. С. Пушкар зосереджує увагу на необхідності 
ін телектуалізації обліку, вважаючи, що інтелектуальна 
модель обліку – це реалізація ідеї, яка народжена у ре-
зультаті пошуку засобів змусити організацію працювати 
і створювати додаткову вартість через знання [9, с. 49]. 
Говорячи про зміну парадигми обліку в економіці знань, 
М. С. Пушкар зауважує, що й «до цього часу залишаєть-
ся не до кінця з’ясованим генезис обліку, коли під ним 
розуміють лише техніку збору та обробки даних, що від-
риває сутність складного явища від теорії пізнання та 
підміняє проблему теорії науки другорядними питання-
ми практичної діяльності [9., с. 46]. 

Західні дослідники Д. Дж. Гоувс і А. Ревінкель [16] 
за допомогою використання трансдисциплінарних дослі-
джень визначили субпарадигму бухгалтерського обліку, 
сутність якої полягає у формуванні цілісних перспектив 
змін парадигми відносно часової та інформаційної міст-
кості, відповідно до чого вдосконалення обліку має від-
буватися в напрямі розширення свободи і творчо сті, що 
дозволить розкривати у бухгалтерській звітності прихо-
вані фактори, що впливають на діяльність підприємств. 
Вітчизняний дослідник І. Й. Яремко також вважає, що 
сучасна концептуальна основа бухгалтерського обліку 
не відповідає потребам і вимогам сучасного су спільства 
та потребує змін у напрямку послаблення норм стандар-
тизації, а в основі зміни парадигми обліку пропонує по-
класти принцип управлінського обліку – «різна інфор-
мація для різних цілей і користувачів» [17].

Креативний підхід до обліку містить суперечливі 
протиріччя: з одного боку, він може стовідсотко-
во забезпечити врахування окремих вимог сис-

теми прийняття рішення, з іншого – призвести до ви-
кривлення методологічних основ обліку і маніпуляцій 
показниками та індикаторами фінансової звітності. 

М. М. Шигун пропонує парадигму інтернаціональ-
ного бухгалтерського обліку, яка спрямована на забез-

печення інтересів інтернаціональних власників капіталу 
та інвестиційні процеси, оцінку спроможності підпри-
ємства сплачувати заробітну плату, забезпеченість по-
зикових сум, визначення сум прибутку та дивідендів 
[10]. Такий підхід в умовах глобалізації є досить при-
вабливим, проте він також спрямований здебільшого 
на забезпечення процесу підготовки інформації для об-
меженого кола користувачів, що неодмінно призведе до 
зниження рівня об’єктивності облікової інформації.

А. Н. Кузьминський також наголошував, що обліку, 
як системі, мають бути притаманні такі змістовні ознаки, 
як організованість та синергізм [11, с. 14]. Продовжуючи 
ці думки, С. А. Кузнецова наголошує на тому, що форму-
вання нової парадигми бухгалтерського обліку має бути 
спрямоване на досягнення саме синергетичного ефекту 
[11] шляхом взаємодії трьох складових бухгалтерського 
обліку: теоретичної, організаційної та методологічної. Го-
ловні ознаки, які, на думку автора, повинен набути облік 
у процесі синергетичного розвитку, це: соціальний (еко-
логічний), стратегічний (прогнозний), інтегрований, ди-
намічний, креативний, актуарний, електронний, що до-
зволить сформувати облікову систему, яка за допомогою 
використання сучасної комп’ютерної техніки буде спро-
можна задовольняти інформаційні потреби користувачів 
як на рівні бухгалтерського обліку, так і на рівні загальної 
системи управління суб’єктами господарювання [12]. 

С. Ф. Бутинець досить критично ставиться до 
сучасних спроб визначення напрямків розвитку бух-
галтерського обліку та стверджує, що застосовувати 
термін «парадигма» в обліку необхідно з обережністю. 
Він впевнений, що необхідно поєднання нових і вже іс-
нуючих парадигм бухгалтерського обліку, а теорію на-
укових революцій Т. Куна вважає «теорією катастроф» і 
пропонує обирати стратегічні пріоритети розвитку бух-
галтерського обліку на базі радянської школи шляхом 
поєднання традиційного обліку із застосуванням між-
народних стандартів [13].

Таким чином, аналіз вищенаведених парадигм, на 
наш погляд, свідчить про існування значного ін-
тересу науковців щодо доповнення і поступового 

розширення функції бухгалтерського обліку, переліку 
його об’єктів, впровадження інформаційних технологій 
та міжнародних стандартів у практику бухгалтерського 
обліку, проте не змінює концептуально основи бухгал-
терського обліку. Крім того, наприклад, С. Ф. Легенчук, 
аналізуючи роботи вітчизняних і західних учених, до-
ходить висновку, що «в бухгалтерському обліку відсутнє 
єдине трактування поняття «парадигма бухгалтерського 
обліку», і, зокрема, парадигма бухгалтерського обліку 
як науки» [14]. На думку С. Ф. Легенчука: «На сьогод-
ні в обліку не існує єдиного методу (підходу) побудови 
бухгалтерських теорій. Існує значна кількість підходів, 
які об’єднано у дві групи: філософські (дедуктивний 
(гіпо тетико-дедуктивний, аксіоматико-дедуктивний, ге-
нетичний), індуктивний, ідеографічний, еклектичний) 
та бухгалтерські (соціологічний (етичний), економіч-
ний, ситуаційний, біхевіористичний, прогнозний, підхід 
управлінських моделей, підхід інформаційної економіки, 
еклектичний)» [15]. Він пропонує відійти від викорис-
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тання теорії Т. С. Куна та застосовувати іншу модель роз-
витку науки: науково-дослідницьких програм І. Лакатоса, 
яка ґрунтується на виокремленні двох рівнів. Перший рі-
вень – це «тверде ядро» (подвійний запис, рахунки, баланс 
і т. п.), яке залишається незмінним, і другий рівень – «за-
хисний пояс» (фінансова звітність, системи калькулю-
вання, методи оцінки та ін.), який має вдосконалюватися 
та змінюватися відповідно до вимог сьогодення. 

Але бухгалтерський облік, виконуючи інформацій-
ну функцію на мікрорівні, не ізольований, у першу чергу, 
саме від системи управління господарського суб’єкта,  
а це означає, що концепція бухгалтерського обліку має 
ґрунтуватися на засадах управлінської парадигми, допо-
внюючи та розвиваючи її. Саме таку думку висловлю-
ють А. А. Пилипенко, А. В. Шайкан, О. А. Лаговська та 
ін. Так, А. А. Пилипенко розглядає розвиток облікової 
парадигми з точки зору її обліково-аналітичного забез-
печення системи менеджменту та процесу прийняття 
рішень, можливостей інтеграції в систему стратегічного 
управління підприємством [18]. О. А. Лаговська у сво-
їх дослідженнях вказує на інформаціно-комунікативну 
роль бухгалтерського обліку в системі управління як од-
ного з ключових елементів, що зумовлює ефективність 

системи управління в цілому [19]. А. В. Шайкан ствер-
джує, що «на сучасному підприємстві, яке бажає до-
сягти успіхів у бізнесі, загальна система обліку повинна 
мати стратегічну орієнтацію. У цьому разі інформація, 
що надається системою обліку, буде сприяти процесу 
розробки та реалізації ділової стратегії підприємства, 
а інструменти бухгалтерського обліку, як класичні, так 
і запозичені з менеджменту, будуть органічно вписані в 
процес стратегічного управління» [20].

На перший погляд, такий підхід відводить бухгал-
терському обліку тільки додаткову, обслуговуючу роль, 
проте з іншого – саме в рамках цього підходу бухгалтер-
ський облік найповніше може виконувати свої інформа-
ційні завдання і бути найбільш придатним для викорис-
тання в процесі прийняття рішень, як на стратегічному 
так і на тактичному рівнях управління. Аналіз існуючих 
концепцій управління та їх вплив на бухгалтерський об-
лік узагальнено в табл. 1. Таким чином, кожна управлін-
ська концепція  висувала свої вимоги щодо змістовного 
наповнення бухгалтерського обліку, що дає можливість 
стверджувати: бухгалтерський облік саме під впливом 
управлінських теорій зазнав найбільших якісних змін:

таблиця 1

Класифікація концепції менеджменту та їх вплив на облікову систему

Концепція менеджменту Вимоги до облікової системи

Концепція управління 
знаннями Збільшується перелік об’єктів обліку

Концепція динамічних 
компетенцій

Необхідне виокремлення видів компетенції, виникнення провесно-орієнтованих моделей обліку 
для фіксування витрат на реалізацію компетенцій, визначення доходів і результатів від такої 
реалізації

Збалансована система 
показників

Поєднання фінансових та не фінансових, кількісних та якісних показників, побудова стратегічних 
матриць

Теорія організації на-
вчання

Облікова система має стати інтегруючим фактором, розробка облікових процедур на основі кон-
цептуальних карт, каталогів, онтологій

Консолідація інформації  
та конкурентна розвідка

Прогнозування, передбачення намірів конкурентів, вивчення основних тенденцій бізнесу, аналіз 
ризиків, збирання, накопичення та обробка інформацій для прийняття управлінських рішень

Процесний підхід Розширення складу облікової номенклатури, облік витрат за процесами та облік витрат за вида-
ми діяльності

Ситуаційний підхід Формування ситуаційних сховищ даних. Порівняння поточної ситуації з еталоном

Архітектурний підхід Орієнтація на створення процедур трансформування даних через інформацію у знання з їх 
розподілом у розрізі архітектурних проекцій «ресурси – події – агенти»

Управління відносинами  
зі споживачем Виникнення інтегрованих інформаційних систем

Інтеграційні теорії та кон-
цепція життєвого циклу

Підтримка логістичної взаємодії інтегрованих суб’єктів господарювання. Інтеграція до 
облікового процесу елементів стандарту ISO 15926

Управління вартістю Є поштовхом до пошуку нових критеріїв оцінки результатів діяльності суб’єктів господарювання 
і зумовило зростання інтересу до показників нефінансового характеру

Системна динаміка Форма балансу та принципи його побудови можуть бути реалізовані у термінах системної 
динаміки Моделювання обліку відбувається через створення моделей реалізації функцій обліку

Інституціональна теорія Відображення в обліку трансакційних витрат. Потребує розширення рахунків обліку такими, що 
не відображаються у сучасній системі.

Системна інженерія Фіксування витрат, доходів та результатів в розрізі елементарних одиниць діяльності, сукупність 
яких утворює процеси ЖЦ

Соціальний капітал Відображення у фінансовій звітності людського капіталу

Джерело: узагальнено автором на основі [18, 19, 20].
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1) поєднання в обліку фінансових і нефінансових 
показників;

2) розширення об’єктів обліку: відображення в 
обліку нових видів витрат (екологічних, логістичних, 
трансакційних та ін.) і нових видів капіталу (людського, 
соціального та ін.);

3) підвищення технологічності процесу обліку 
(створення інтегрованих інформаційних систем, баз да-
них, інформаційних сховищ). 

Саме інформаційні потреби менеджменту дик-
тують інформаційні вимоги до бухгалтерського обліку 
(рис. 1). 

Тобто сучасний бухгалтерський облік має пред-
ставляти собою відкриту систему, яка забезпечує зво-
ротній зв’язок у системі менеджменту і виконує одну з 
ключових інформаційних функцій.

Отже, підсумовуючи існуючі концепції і парадиг-
ми обліку, їх зміст і напрямки еволюції, можна відзначи-
ти, що рушійною силою цих перетворень є три ключові 
фактори:

1) зміни історичного періоду, які зумовлюють пе-
рехід від однієї економічної моделі до іншої; 

2) інституціональні перетворення, які визначають 
систему регулювання бухгалтерського обліку та звіт-
ності; 

3) зміни управлінських концепції, які визначають 
перелік функції та вимоги до деталізації бухгалтерської 
інформації. 

Саме накопичення взаємопов’язаного впливу озна-
чених факторів зумовлюють перехід від однієї облікової 
парадигми до іншої. Але на сьогоднішній день запропо-
новані новації, розробки та дослідження щодо окремих 
об’єктів і процедур обліку фундаментально не вирішу-
ють головну проблему розвитку вітчизняного бухгал-
терського обліку – формування адаптованої до сучасної 
економіки методології. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, сучасні умови господарювання ви-

сувають до бухгалтерського обліку нові вимоги: 

Інформаційні потреби  

Аналіз середовища
 

Прогнозування
майбутнього розвитку  

Виявлення можливостей /
загроз, сильних / слабких

сторін  

Практична оцінка
та контроль

за виконанням планів 

Оцінка конкурентів
і прогнозування

змін
 

Розробка
альтернативних рішень  

Створення та 
розповсюдження знань 

Моніторинг окремих
підрозділів  

Визначення місії, мети,
цілі підприємства  

Вплив інформаційних потреб  на елементи
та процес бухгалтерського обліку  

Бухгалтерський облік  

Методи
обліку

 
 

Об’єкти
обліку

 
 

Процедури
(техніка) обліку  

Принципи, правила,
вимоги обліку

 

Менеджмент підприємства  

Зовнішні фактори функціонування
підприємства  

Внутрішні фактори функціонування
підприємства  

Звітна стратегічна інформація 
 

Виявлення  Вимірювання  Реєстрація Накопичення  Узагальнення  Зберігання  

Рис. 1. Сучасні інформаційні потреби та їх вплив на складові бухгалтерського обліку
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 традиційні: якість, надійність, своєчасність, без-
перервність інформації;

 новітні: можливість прогнозування витрат 
і доходів; можливість моделювання вартості 
господарського суб’єкта на основі бухгалтер-
ської інформації; мінімізація ризиків впливу 
власників на результати фінансової звітності, 
виявлення та оцінка нефінансових факторів, які 
істотно впливають на вартість бізнесу.

Не зважаючи на численні розробки, достатньо на-
уково обгрунтованої та задовільної з практичної 
точки зору парадигми сучасного обліку на сьо-

годнішній день не запропоновано. Узагальнюючи існуючі 
вимоги щодо інформаційного забезпечення процесу при-
йняття рішень, сучасна парадигма обліку має містити еле-
менти і поняття, що дають змогу на основі цілісної облі-
кової інформації неупереджено і своєчасно задовольнити 
інформаційні потреби зовнішніх і внутрішніх користува-
чів, і зокрема готувати інформацію для прогнозування та 
аналізу розвитку можливих подій. Проте необхідно заува-
жити, що різноманітність діаметрально протилежних на-
укових розробок може призвести до неможливості поєд-
нання їх у єдину теоретичну конструкцію для формування 
нової парадигми бухгалтерського обліку.                             
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Калінкін Д. В. теоретичні засади організації внутрішнього аудиту в бюджетних установах
Метою статті є розкриття теоретичних засад організації внутрішнього аудиту в бюджетних установах. Проаналізовано підходи до визначен-
ня терміна «організація» та надано власне бачення поняття «організація внутрішнього аудиту», яке дозволяє розглядати організацію внутріш-
нього аудиту як частину системи більш високого порядку – системи державного фінансового контролю Україні. Розглянуто елементи системи 
організації внутрішнього аудиту бюджетних установ, до яких належать: суб’єкти та об’єкти, мета та принципи, рівні та етапи й забезпечен-
ня організації внутрішнього аудиту. Запропоновано схему організації внутрішнього аудиту на підставі системного підходу, в якій виділяються 
три етапи: планування внутрішнього аудиту; реалізація контрольних заходів у рамках проведення внутрішнього аудиту бюджетних установ 
і підбиття підсумків контрольної діяльності в рамках внутрішнього аудиту. Крім того, проаналізовано особливості та напрями адаптації за-
рубіжного досвіду організації внутрішнього аудиту в бюджетних установах до національного середовища.

Ключові слова: внутрішній аудит, державний фінансовий контроль, організація внутрішнього аудиту.
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Калинкин Д. В. Теоретические основы организации внутреннего  

аудита в бюджетных учреждениях
Целью статьи является раскрытие теоретических основ организации 
внутреннего аудита в бюджетных учреждениях. Проанализированы 
подходы к определению термина «организация» и предоставлено соб-
ственное видение понятия «организация внутреннего аудита», позво-
ляющее рассматривать организацию внутреннего аудита как часть 
системы более высокого порядка – системы государственного финансо-
вого контроля Украины. Рассмотрены элементы системы организации 
внутреннего аудита бюджетных учреждений, к которым относятся: 
субъекты и объекты, цели и принципы, уровни и этапы и обеспечение 
организации внутреннего аудита. Предложена схема организации 
внутреннего аудита на основании системного подхода, в которой вы-
деляются три этапа: планирование внутреннего аудита; реализация 
контрольных мероприятий в рамках проведения внутреннего аудита 
бюджетных учреждений и подведение итогов контрольной деятельно-
сти в рамках внутреннего аудита. Кроме того, проанализированы осо-
бенности и направления адаптации зарубежного опыта организации 
внутреннего аудита в бюджетных учреждениях к национальной среде.
Ключевые слова: внутренний аудит, государственный финансовый 
контроль, организация внутреннего аудита.
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Kalinkin D. V. Theoretical Bases of Organizing of the Internal Audit  

in the Budgetary Institutions
The article is aimed at disclosure of the theoretical bases of the internal audit 
in the budgetary institutions. Approaches to the definition of the term «orga-
nizing» were analyzed and the author's own vision of the concept «organizing 
of the internal audit» was presented, allowing to consider the organizing of 
the internal audit as a part of the higher order system – the State financial 
control system of Ukraine. The elements of the organizing system of the in-
ternal audit in the budgetary institutions were reviewed, which are: subjects 
and objects, purposes and principles, levels and stages, as well as ensuring of 
organizing of the internal audit. The scheme of organizing of the internal au-
dit on the basis of systematic approach was proposed in which three phases 
were allocated: internal audit planning; implementation of control measures 
in the framework of the internal audit in the budgetary institutions and sum-
marizing of the control activities' results in the framework of the internal 
audit. In addition, peculiarities and directions of adaptation of the foreign 
experience as to the internal audit in the budgetary institutions towards the 
national environment were analyzed.

Key words: internal audit, State financial control, organizing of the internal audit.
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