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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

В УМОВАХ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
 

Побудова ринкової економіки завжди потребувало істотних змін в ме-
тодології бухгалтерського обліку. Так, по відношенню до бухгалтерського 
обліку держава стала встановлювати лише загальний порядок його ведення, 
забезпечуючи всім підприємствам рівні умови на ринку. Питання ж, пов'язані 
з конкретними умовами бухгалтерського обліку, були передані безпосеред-
ньо організаціям. В результаті склалася суперечлива ситуація. З одного боку, 
організації зацікавлені в розкритті високоякісної інформації про свою діяль-
ність, з іншого боку, більшість комерційних підприємств практично не мають 
можливості формувати документовану систематизовану інформацію про 
об'єкти бухгалтерського обліку. Це пояснюється тим, що з історичної точки 
зору досить часто питання економії ресурсів не вважалися пріоритетними. 

Крім того, важливу роль відіграє збережений з радянських часів мента-
літет бухгалтерів, які звикли до того, що вся їх діяльність повністю регламен-
тована законодавчо-нормативними документами. Вони готові скоріше сліду-
вати правилам, ніж брати на себе хоча б мінімальну відповідальність і 
застосовувати творчий підхід до вирішення облікових проблем. 

Міжнародний досвід говорить нам про те, що держава не може ефекти-
вно здійснювати регулювання бухгалтерського обліку, виходячи з інформа-
ційних потреб конкретних суб'єктів економіки, тому в більшості країн засто-
совується дворівневе регулювання бухгалтерського обліку: на першому рівні 
- положення законодавства з бухгалтерського обліку, на другому - облікові 
стандарти і документи конкретних господарюючих суб'єктів. Регулювання 
бухгалтерського обліку проводиться в інтересах зацікавлених користувачів, 
головними з яких в таких країнах, як США, Англія, Голландія є інвестори і 
кредитори. 

До найбільш значущих чинників організації бухгалтерського обліку 
бухгалтера відносять такі: 

1) зовнішні чинники організації бухгалтерського обліку: 
- вимоги законодавчо-нормативних документів до організації бухгал-
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терського обліку, до порядку ведення бухгалтерського обліку активів, капіта-
лу і зобов'язань, а також до складання фінансової звітності; 

- зміст етичних норм в бухгалтерській професії; 
- інформаційні потреби зовнішніх користувачів; 
2) внутрішні фактори організації бухгалтерського обліку: 
- місія бухгалтерського обліку на підприємстві; 
- вимоги керівництва і фінансової служби до структури та змісту бух-

галтерської інформації; 
- вимоги служби внутрішнього аудиту до вдосконалення облікової ро-

боти на підприємстві; 
- економічна доцільність витрат на підготовку та подання бухгалтерсь-

кої інформації користувачам [1]. 
Встановлена вимога наявності бухгалтерії в одній з перерахованих в 

законі форм. Крім цього, пред’являються вимоги до особи, що веде облік в 
акціонерному товаристві, цінні папери якого допущені до обігу на торгах фо-
ндових бірж, а також до порядку вирішення розбіжностей з директором з 
приводу інформації, що надається в регістрах бухгалтерського обліку, про 
достовірність руху грошових коштів і фінансового результату на звітну дату. 

В даний час відомо, що бухгалтерська інформація призначена для на-
дання всім її користувачам допомоги в прийнятті ефективних управлінських 
рішень. Але одночасно задовольнити інформаційні інтереси зовнішніх кори-
стувачів зараз не представляється можливим. Тому можна погодитися з дум-
кою професійного співтовариства бухгалтерів, що основними користувачами 
звітності сьогодні є інвестори. 

Окремі положення є в законі «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» але їх явно недостатньо для створення бухгалтерської 
служби [2]. Тому організації необхідно створити внутрішній нормативний 
документ, який визначає такі основні елементи: 

- місія бухгалтерського обліку на підприємстві; 
- структура головної бухгалтерії і підпорядкованість її керівництву ор-

ганізації; 
- внутрішній розпорядок і відповідальність працівників бухгалтерії 
В цілому цей документ має не мале значення для організацій, так як 

встановлює порядок роботи бухгалтерської служби в конкретних робочих 
умовах організації і обумовлює її відповідальність за інформаційне забезпе-
чення окремих підрозділів організації. В результаті результативно працює 
бухгалтерія дозволяє вищому і середньому менеджменту оперувати якісною 
інформацією і отримувати відповідно дієві управлінські рішення. 

Слід зазначити, що при формуванні бухгалтерської інформації і відо-
браженні її в звітності необхідно враховувати дію бухгалтерських ризиків, 
які відповідають конкретним умовам господарського життя. 

Надалі для вдосконалення організації бухгалтерського обліку в нашій 
країні пропонується розробити ряд документів, що включає Положення про 
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бухгалтерську службу організації, Облікову політику організації з метою бу-
хгалтерського обліку, Облікову політику організації з метою податкового об-
ліку, Облікову політику організації з метою управлінського обліку і Поло-
ження про систему внутрішнього контролю організації. Ці документи 
повинні розроблятися в залежності від мети підприємства, характеру дії, ма-
сштабів бізнесу, наявності конкретних об'єктів обліку, характерних ризиків 
його діяльності. 

Для широкого впровадження в практичну діяльність бухгалтерів су-
часних методів організації бухгалтерського обліку необхідно корінне пере-
осмислення традиційної методології ведення бухгалтерського обліку та скла-
дання звітності. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТРИСТИКА ДОСВІДУ  

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З УКРАЇНОЮ  
ЩОДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ 

 
Переглядаючи статистичні дані щодо рівня корупції, станом на 2018 

рік, було виявлено, що  серед 180 країн світу Україна посіла 120 місце. При 
чому перші місця зайняли країни в яких показник корупційності був най-
меншим, а саме Данія, Нова Зеландія, Фінляндія, які у свою чергу, приділя-
ють багато уваги зазначеному питанню та є доволі розвинутими та збагаче-
ними країнами [1]. 

На даний момент Україна зазнає великих втрат внаслідок впливу кору-
пційних схем, саме тому наша країна знаходиться на стадії регресу, оскільки 
корупція призупиняє розвиток та впровадження необхідних реформ. Не див-
лячись на те, що влада намагається перемогти корупцію, Україна сприйма-


