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Бухгалтерський облік як наука розвивається у напрямі удос-
коналення внутрішніх зв’язків системи та у напрямі дослідження
можливостей і альтернатив у розвитку. Проілюструємо цю тезу
шляхом дослідження стану розвитку бухгалтерського обліку в
Україні у 1913—1914 рр. та через 100 років, тобто на сучасному
етапі. Такий вибір історичних дат пояснюється тим, що перед
Першою світовою війною у Росії промисловий підйом захопив
усі сторони господарського життя країни. Відповідно, це позитив-
но вплинуло на розвиток бухгалтерського обліку. Дослідження
здійснено за такими напрямами: терміносистема, об’єкти обліку,
метод бухгалтерського обліку, організація бухгалтерського облі-
ку, нормативне регулювання, освіта.
Терміносистема. Вченими тієї доби проведені глибокі дослі-

дження щодо появи та використання таких термінів, як «баланс»,
«рахунок», «інвентар», «пасив». Вводились поняття «непрямі ви-
трати», «невиробничі витрати», «рахунковий аналіз». Теоретичні
моделі цих понять дістали підтримку з боку філософії, історії, фі-
лології. Цей напрямок став перспективним методом дослідження,
заснованим на синтезі напрацьованого досвіду, що значно роз-
ширює смислове поле понять бухгалтерського обліку. Підтвер-
дженням тому є терміни, якими оперують сучасні вчені: «людсь-
кий капітал», «трансакційні витрати», «контролінг».
Об’єкти обліку. У зв’язку з розвитком промисловості найбі-

льша увага в теоретичних дослідженнях та в практиці обліку пе-
ріоду 1913 — початку 1914 р. приділялась таким об’єктам, як ви-
трати промислових підприємств, готова продукція, векселі,
результати інвентаризації. Фондова економіка ХХІ ст. спричини-
ла появу нових об’єктів: фінансових інструментів, факторинго-
вих, ф’ючерсних, лізингових операцій. Проте найбільший зсув у
дослідженнях спостерігається у напряму від «об’єктного» до
«суб’єктно-об’єктного». Сучасний підхід до суб’єктно-об’єктних
відносин у системі бухгалтерського обліку передбачає свободу
вибору при прийнятті певних рішень (спосіб оцінки, порядок ві-
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дображення у звітності). Управління розглядається як система
складних соціальних відносин, у якій мета суб’єкта (бухгалтера
або користувача інформацією) є домінантним моментом управ-
лінської взаємодії.
Метод бухгалтерського обліку. Широкі дискусії точилися нав-

коло обґрунтування використання математичного, юридичного,
графічного, економічного методів. Вже на той час, коли профе-
сійне судження і облікова політика ще не були поняттями бухгал-
терського обліку, була доведена неможливість повної математи-
зації методу бухгалтерського обліку, що підтверджується і сучас-
ними дослідженнями.
Організація бухгалтерського обліку. 100 років тому питання

організації бухгалтерського обліку стосувались переважно форм
обліку (подвійна камеральна, логісмографія, статмографія, спро-
щена американська система, російська потрійна система Ф. В. Єзер-
ського) та галузевого обліку: торговельного, банківського, фаб-
рично-заводського. Принципово новими на сучасному етапі роз-
витку бухгалтерського обліку є поява облікової політики та
комп’ютерних бухгалтерських програм. Побудова бухгалтерсь-
кого обліку на основі комп’ютерних технологій дозволяє викори-
стовувати концептуально новий підхід до структурного моделю-
вання господарських процесів в обліковій системі. Це пов’язано
із тим, що інформація про факти господарського життя може бу-
ти представлена в довільній формі та в розрізі різних характерис-
тик: кожна окрема характеристика заноситься у свою власну ін-
дивідуальну «комірку» бази даних програми і в будь-який мо-
мент, за запитом користувача, у довільній формі отримана з неї.
Нормативне регулювання. Протягом історії розвитку бухгал-

терського обліку сформовано такі механізми впливу на систему
бухгалтерського обліку: 1) нормативні документи (законодавство
державних органів або стандарти професійних бухгалтерських
організацій); 2) морально-етичні цінності, соціальні норми і уста-
новки. На сучасному етапі співвідношення «економічна виго-
да — моральна норма» стає визначальним для тих суб’єктів гос-
подарювання, хто приймає позиції соціально відповідального біз-
несу.
Освіта. Традиційною формою здобуття освіти 100 років тому

були бухгалтерські курси провідних учених. Кожен викладач мав
розроблену на свій розсуд програму. Серед назв предметів пере-
важали «Рахункознавство», «Рахунковедення», «Комерційна ариф-
метика», «Комерційна бухгалтерія», «Балансоведення». Сформо-
вана тепер система економічної освіти піддається критиці через
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недотримання випереджальної орієнтації. Вища економічна осві-
та повинна бути зорієнтована на професійно-економічний розви-
ток особистості та на специфіку майбутньої професійної діяльно-
сті з врахуванням зміни змісту праці на підприємствах.

Аналіз тенденцій розвитку бухгалтерського обліку свідчить,
що нормальний стан розвитку бухгалтерського обліку — стан,
при якому він задовільняє потреби суспільства, що існують на
конкретний історичний період. Потреби, а отже, запити користу-
вачів облікової інформації, по-перше, складаються об’єктивно;
по-друге, історично змінюються. Якщо розглядати облік як один
з інфраструктурних процесів на підприємстві, тобто такий, який
забезпечує функціонування основної діяльності підприємства, то
його завданням є продукування інформації для усіх суб’єктів си-
стеми управління підприємством, з тим, щоб економічна система
знову поповнилась інформацією|. Зовнішній вплив на розвиток
бухгалтерського обліку здійснюється через (1) дослідження кон-
кретних проблем, що виникли не в самій науці, а в суспільстві
(наприклад, проблема стійкого розвитку, аудит); (2) дослідження,
що задовольняють потреби певних груп або користувачів звітно-
сті (облік певних, цікавих даному користувачеві об’єктів).
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Розвиток системи бухгалтерського обліку супроводжується
об’єктивним історичним процесом її трансформації з утворенням
облікових парадигм. Парадигми, що розкривають закономірності
розвитку бухгалтерського обліку як науково-практичної діяльнос-
ті, відображають специфічний інституційний вплив на середови-
ще бухгалтерського обліку та носять об’єктивний міжнаціональ-
ний характер. Облікові парадигми відображають усталену систе-
му поглядів людства на бухгалтерський облік, як інструмент за-
безпечення цілей його користувачів (власників капіталу, держа-
ви, кредиторів, суспільства).




