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У збірнику подано матеріали досліджень, виголошених на ХІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, 

контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством», що була 

проведена кафедрою обліку і аудиту факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права 

Луцького національного технічного університету у червні 2020 року. У публікаціях 

висвітлено шляхи удосконалення теорії обліку в умовах глобалізації економіки; теоретико-

методологічні передумови гармонізації системи фінансового обліку та звітності; 

управлінський облік і контроль через призму філософії конструктивізму; аналітичне 

забезпечення діяльності суб’єктів господарювання; перспективи розвитку аудиту та 

економічної експертизи; науково-практичне обґрунтування впровадження інформаційних 

технологій в обліку, аналізі та контролі; проблеми обліку, контролю і аналізу: 

інституціональний аспект; регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки. 

Для науковців, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами і 

перспективами розвитку обліку, оподаткування, контролю, аналізу та аудиту. 

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність 

наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології, інших 

відомостей. 
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ІНСТИТУЦІЙНА ПРИРОДА ВИНИКНЕННЯ НОВИХ ОБ’ЄКТІВ 

ОБЛІКУ 

 

В сучасній економічній науці одним із ключових напрямів є 

дослідження впливу інституційних трансформацій на ефективність 

економіки. Як відмічають Ю. Богоявленська та К. Шапошников, 

найбільш суттєві кількісно-якісні зміни соціально-економічних 

інститутів відбуваються в періоди реформування економіки, а 

центральним елементом у процесах таких змін є людина [1, с. 58]. 

Людиноцентризм став домінуючим принципом сучасної науки, 

підґрунтям для виникнення нових філософських концепцій, у центрі 

яких людина розглядається не як абстрактний об’єкт, а як генератор і 

конструктор нових смислових ланцюгів соціальних, політичних та 

економічних процесів. Поліфонія зазначених змін все більше 

актуалізує потребу дослідження інституційних зв’язків з метою 

реалізації концепції інституційної модернізації економіки, пошуку 

найбільш оптимальної її траєкторії. Відповідно, сутність інституту 

зводиться до розуміння його як норм і правил, що структурують та 

організовують поведінку людей [3, с. 68]. 

У дослідженні інституційних можливостей стратегії модернізації 

Н. Р. Ісправнікова наголошує: «эффективность экономики и уровень 

социального развития находятся в прямой зависимости от зрелости 

институтов» [3, с. 67]. Згадана авторка розкриває причини появи нових 

інститутів, передумови їх поведінки й взаємодії з іншими інститутами 

та відмічає, що існування відхилень у нормах поведінки призводить до 

появи витрат інституційних трансформацій. Відхилення від норм 

поведінки є уособленням трансакційних витрат, натомість витрати 

інституційних трансформацій виникають на етапі переходу від однієї 

норми до іншої [3, с. 74]. 

Трансакційні витрати – один із найпопулярніших напрямів 

наукового пошуку в економічних науках, вони мають безпосередній 

влив на методологію бухгалтерського обліку спричиняють передумови 

збагачення його предмета. 
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Ґрунтовні дослідження інституційної природи виникнення 

трансакційних витрат здійснено у науковій праці П. І. Гайдуцького та 

В. М. Жука, внаслідок чого уточнено базові ознаки їх класифікації й 

ідентифікації для потреб обліку, а самі трансакційні витрати визначено 

як «витрати на супровід бізнес-діяльності, котрі в значній мірі 

залежать від інституційного середовища» [2]. 

Проте, незважаючи на значну кількість наукових досягнень 

щодо визнання трансакційних витрат як таких, що впливають на 

облікову методологію, факт їх ігнорування в практичному 

бухгалтерському обліку, зокрема в Україні залишається 

беззаперечним. Це пояснюється недосконалістю інститутів, 

зволіканням концепції трансакційних витрат у методологічних 

вимогах до облікової інформації, що створює сприятливий клімат для 

недоброчесної поведінки окремих економічних агентів у тіньовому 

секторі економіки. 

Інституційну залежність методології обліку можна пояснити не 

лише на класичному прикладі трансакційних витрат. Каталізатором 

виникнення нових об’єктів облікового спостереження слід вважати 

інституційні трансформації, що відбуваються на фоні глобалізаційних 

процесів, диджиталізації, інноваційного розвитку та інших суспільних 

перетворень, прогнозованих та непрогнозованих суспільних загроз 

(економічних, екологічних, соціальних та політичних). На цьому тлі 

зростає роль обліку: 1) об’єктів інтелектуального капіталу; 2) об’єктів 

віртуальної економіки; 3) об’єктів природно-ресурсного потенціалу; 

4) інноваційних об’єктів та витрат на інновації; 5) об’єктів синтетичної 

біології та інших. 

Так, наприклад, цифровізація обмінних операцій спричинила 

появу нового соціально-економічного феномена – електронних 

грошей, а інституційна взаємодія суб’єктів віртуальної економіки на 

початку 90-х років минулого століття згенерувала новий вид цифрової 

валюти – криптовалюту, а згодом і криптографічних 

некриптовалютних активів (товарів, фінансових інвестицій, 

нематеріальних активів). 

Поява нового (чи видозміна вже існуючого) об’єкта обліку 

потребує нових методологічних рішень, що сприятимуть адаптації 

облікових систем до нових умов і забезпеченню виконання ними своїх 

основних функцій. Стосовно криптографічних об’єктів (криптовалют 

та некриптовалютних активів) питання облікової методології дотепер 
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залишається не вирішеним, оскільки їх сутність може відповідати 

ознакам різних видів активу та не має достатнього інституційно 

узгодженого законодавчого регулювання. 

Інноваційних характер економічного розвитку актуалізує 

проблему бухгалтерського відображення інноваційних процесів. В 

методологічній площині – це питання обліку інноваційних об’єктів та 

власне витрат на інновації. У цьому аспекті пріоритетного значення 

набуває впорядкований облік операцій інноваційного характеру на 

бухгалтерських рахунках. Зокрема, вчені Emily Barman, Matthew Hall 

таYuval Millo доводять, що саме облікова методологія, заснована на 

новітніх підходах генерування інформації на бухгалтерських рахунках, 

здатна виправдати цінність інвестиції, довести її соціальну 

рентабельність для отримання схвальної оцінки відповідних 

заінтересованих суб’єктів [5]. При цьому автори пропонують на рівні 

підприємства визначати нові методи обліку, які сприятимуть 

доведенню й демонстрації цінності інновацій та на цій основі 

впроваджувати відповідну інфраструктуру в облікову систему, здатну 

ітеративно перенастроювати методологію бухгалтерського обліку на 

визнану цінність, що очікується, за допомогою генерування найбільш 

відповідних їй рахунків. 

На сьогодні одним основних факторів, що спричиняє 

інституційні трансформації є фактор кризи. «Никогда ещё 

предсказания большинства экономических экспертов не были столь 

далеки от реальности», – констатує А. Ткач, оцінюючи кризові явища 

світової економіки й пов’язану з ними непрогнозовану панічну 

поведінку людських мас [4, с. 307]. 

Інституційна природа поведінкових аспектів людей обумовлює 

потребу міждисциплінарних досліджень й застосування нових 

підходів до побудови економічних моделей, що враховують наукові 

досягнення поведінкової економіки й результати нейробіологічних 

досліджень. Підтвердженням тому є світова криза 2020 року, 

викликана вірусом Covid-19, що за оцінками експертів визнана однією 

з наймасштабніших в історії людства за рівнем негативного впливу на 

економіку та соціум. 

Негативним проявом стрімкого розвитку синтетичної біології є 

втрата контролю над новоствореним продуктом, що отримується 

внаслідок генного редагування чи синтезу ДНК. Проблема захисту 

небезпечних розробок від масового виробництва набуває характеру 
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системності й може бути вирішена лише за умов жорсткого обліку й 

контролю об’єктів синтетичної біології на локальному і глобальному 

рівнях. 

Таким чином, інституційна природа виникнення нових об’єктів 

обліку є об’єктивно очевидною, оскільки зумовлена процесами 

інституційних трансформацій. Інституційна адаптація бухгалтерського 

обліку до нових економічних реалій дає можливість не лише 

ідентифікувати нові об’єкти, що потребують облікового відображення, 

а й сприяти ефективній алокації фінансових, інвестиційних, 

інтелектуальних та інноваційних ресурсів в економічних системах. 

Відповідно, в трансформаційних процесах кризового періоду 

діяльність економічних агентів може бути успішною лише за умов 

єдиного інформаційного простору, що забезпечується синхронною 

взаємодією облікових систем. 
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