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ОБ’ЄКТИ ЯКІСНОГО ПІДХОДУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

Обґрунтовано необхідність побудови ієрархії об’єктів якісного підходу в бухгалтерському 

обліку. Виокремлено дванадцять основних підходів дослідників щодо виокремлення об’єктів 

якісного підходу в бухгалтерському обліку. Визначено основну проблему подальшого 

застосування якісного підходу в бухгалтерському обліку. Обґрунтовано природу і виокремлено 

причини виникнення поняття «обліково-аналітична інформація». Визначено особливості 

розуміння сутності якості бухгалтерського обліку як системи та як процесу. Проаналізовано 

підходи вчених до розуміння якості облікового продукту та облікового інформаційного ресурсу. 

Наведено авторське трактування поняття «якість бухгалтерської звітності». Досліджено 

особливості розуміння якості прибутку в працях дослідників англо-американської та 

західноєвропейської облікових шкіл. Розглянуто особливості визначення якості обліку активів у 

банківських установах. Обґрунтовано існування явища багатооб’єктності якісного підходу у 

бухгалтерському обліку, що впливає на процес побудови системи оцінки якості облікової 

інформації. 

Ключові слова: якісний підхід; якість у бухгалтерському обліку; якість облікової інформації; 

якість бухгалтерської звітності. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні значною кількістю вітчизняних і зарубіжних вчених 

обґрунтовується необхідність застосування якісного підходу для подальшого прогресивного розвитку 

облікової науки. В наукових працях широко використовуються поняття «якість обліку», «якість 

облікової інформації», «якість облікової системи» тощо. Відповідно, вченими виокремлюються різні 

облікові об’єкти, щодо яких застосовується якісний підхід, що за відсутності обґрунтованих теоретичних 

засад його використання в облікових наукових дослідженнях призводить до появи несумісних концепцій, 

які є однією з причин хаотизації наукових знань у даній сфері. З метою формування комплексних засад 

застосування якісного підходу в бухгалтерському обліку необхідним є проведення класифікації його 

об’єктів, що вирізняються вченими, та обґрунтування їх сутності з урахуванням чинної облікової 

практики вітчизняних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам аналізу сутності та підвищенню напрямів 

якості облікової інформації приділяли увагу А.В. Глущенко, Н.Ю. Єршова, Л.С. Корабельникова, 

Л.М. Крамаровський, Л.Н. Кузнецова, С.А. Кузнецова, С.Ляйтнер, В.Ф. Максімова, А.Б. Малявко, 

Т.Д. Поплаухіна, І.Б. Садовська, Є.С. Соколова, А.А. Солоненко та ін. 

Формулювання мети статті. Основною метою статті є аналіз існуючих підходів до виокремлення 

об’єктів якісного підходу в бухгалтерському обліку. 

Викладення основного матеріалу дослідження. На сьогодні серед дослідників відсутня єдина 

точка зору стосовно того, щодо якого об’єкта варто застосовувати якісний підхід у бухгалтерському 

обліку. Вчені вирізняють такі об’єкти, щодо яких можна сформувати систему показників, що 

характеризують його якість (табл. 1). 

Наведені підходи авторів (табл. 1) свідчать про відсутність у професійній науковій літературі 

консенсусу стосовно розуміння об’єктів, щодо яких застосовується якісний підхід. І якщо в окремих 

випадках підходи авторів є досить схожими, що дозволило їх об’єднати в дванадцять основних груп, в 

той самий час вони значно різняться і досить часто вступають у суперечність як за ступенем охоплення 

об’єктів облікової науки, так і за методологічними засадами визначення якісного рівня, покладеного в 

основу таких підходів. 

Зазначені в таблиці 1 підходи розміщені за ознакою зменшення обсягу об’єкта, щодо якого 

розраховуються показники оцінки рівня його якості, від загальної системи обліково-аналітичного 

забезпечення управління до конкретного показника бухгалтерської звітності, на основі якого 

приймаються управлінські рішення. Це свідчить про те, що на одному підприємстві можуть бути 

побудовані різні рівні оцінки якості окремих об’єктів дослідження облікової науки. 

Таблиця 1 

Погляди дослідників стосовно виокремлення об’єктів щодо застосування якісного підходу  

в бухгалтерському обліку 

 

Підхід, що пропонується 

використовувати 
Вчені, які дотримуються підходу 

1. Якість обліково- О.В. Назаренко [13, с. 308], Н.Л. Правдюк 
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аналітичного забезпечення [16, с. 88] 

2. Якість обліково-аналітичної 

інформації 
Т.Д. Поплаухіна [15, с. 203] 

3. Якість обліку 

А.К. Бхаттачарія [30, с. 617], А.Б. Малявко 

[12, с. 61], І.М. Шор, А.Б. Малявко [27, с. 71], К.Хеллстром [33, 

с. 224] 

4. Якість облікової системи 
Т.Г. Камінська [6, с. 406], А.А. Солоненко 

[22, с. 25] 

5. Якість процесу 

бухгалтерського обліку 
Л.М. Крамаровський, В.Ф. Максімова [8, с. 30–31] 

6. Якість облікової 
(бухгалтерської) інформації 

О.В. Будько [1, с. 185], А.В. Глущенко [2, с. 137], Н.Ю. Єршова [3, с. 

373–374], Л.С. Корабельникова [7, с. 293], С.А. Кузнецова [10, с. 132–

133], Є.С. Соколова [21, с. 18], О.Н. Харченко, А.А. Туровець [24, с. 

78], А.Ю. Щирська [24] 

7. Якість облікового 

інформаційного ресурсу 
С.О. Левицька, К.О. Іващенко [11, с. 68] 

8. Якість облікового продукту М.А. Проданчук [17] 

9. Якість бухгалтерської 
звітності 

Л.Н. Кузнецова [9, с. 5], Я.В. Шеверя [25, с. 302], Л.С. Шилова [26, с. 

24–25] 

10. Якість фінансової звітності Дж.Біддл, Ж.Хілері, Р.С. Верді [31, с. 

113], Р.Уолен, С.Брагінскі, М.Бредшоу 

[37, с. 416] 

11. Якість облікової інформації 
з системи управлінського 

обліку (управлінської 

звітності) 

С.Ляйтнер [34, с. 17–18], Л.А. Насакіна [14], І.Б. Садовська, 

К.Є. Нагірська [19, с. 900], І.А. Слободняк [20, с. 189] 

12. Якість конкретного 

показника бухгалтерської 

звітності (якість прибутку, 

якість активів) 

П.Дечоу, І.Дічев [32, с. 35–36], Дж.Ебуді, Дж.Хьюз та Дж.Лью [29, с. 

650–654], С.Йун 

[38, с. 11], В.В. Тен, Б.І. Герасимов, А.В. Докукін [23, с. 6–7] 

 

При розгляді якості обліково-аналітичного забезпечення дослідниками наголошується увага на 

необхідності підвищення якісного рівня як обліково-аналітичної системи підприємства, так і її продукту 

– обліково-аналітичної інформації. Однією із основних проблем подальшого застосування даного 

підходу є відсутність загальноприйнятого визначення поняття «обліково-аналітичне забезпечення» в 

фаховій науковій літературі. В той самий час більшість дослідників розуміють під даним поняттям 

систему, що забезпечує обробку, формування й передачу облікової інформації та аналітичних показників 

зацікавленим користувачам на різних рівнях системи управління. Тому під якістю такої системи варто 

розуміти як якість процесів, що здійснюються в системі для забезпечення її ефективного 

функціонування, так і якість одержаної облікової інформації та аналітичних показників. Суб’єктами, які 

зацікавлені в побудові такої системи, можуть бути як особи, відповідальні за побудову інформаційної 

системи підприємства, так і суб’єкти прийняття рішень, що здійснюються на основі обліково-аналітичної 

інформації. 

Дослідники, які приділяють основну увагу дослідженню проблем якості обліково-аналітичної 

інформації, в більшості випадків досліджують лише питання якості продукту системи обліково-

аналітичного забезпечення. Представники даного підходу віддають перевагу управлінській парадигмі 

подальшого розвитку бухгалтерського обліку, застосовуючи якісний підхід для підвищення рівня 

задоволення потреб суб’єктів прийняття управлінських рішень відповідним інформаційним продуктом. 

Однак у контексті даного підходу залишається невирішеним питання розуміння сутності обліково-

аналітичної інформації, її змістовно-структурного наповнення. Передусім, це пов’язано з тим, що 

облікова інформаційна система є основним інформаційним джерелом системи економічного аналізу, 

тому при вживанні поняття «обліково-аналітична інформація» виникає необхідність розмежування 

складових такої інформації на облікову та аналітичну. Відповідно, якщо облікова інформація – це 

інформація, генерована обліковою системою підприємства, то аналітична інформація – це сукупність 

обробленої за допомогою аналітичного інструментарію облікової інформації та інформації, одержаної із 

інших джерел (інформація з фондових ринків, статистична, технічна, маркетингова, соціальна тощо). 

Виникнення поняття «обліково-аналітична інформація» є результатом інтеграції в практичній 

діяльності підприємств (зокрема малих підприємств) облікової та аналітичної підсистем управління в 

одну, результатом функціонування якої є єдиний обліково-аналітичний інформаційний продукт. При 

цьому, відбувається розширення облікових функцій в бік аналізу, їх поступове об’єднання, що 
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призводить до змін у порядку організації обліку і економічного аналізу на підприємстві шляхом 

створення посади бухгалтера-аналітика. Таким чином, під якістю обліково-аналітичної інформації варто 

розуміти сукупність характеристик комплексного інформаційного продукту, що генерується обліково-

аналітичною системою підприємства, яка поєднує в собі елементи традиційної облікової та аналітичної 

підсистем. 

Основною проблемою застосування даного підходу є оцінка якості аналітичної інформації, яка 

формується на основі необлікових джерел даних, оскільки вони переважно формуються не на самому 

підприємстві, внаслідок чого майже відсутній вплив на процес її підготовки, що в цілому збільшує 

можливість виникнення ризиків формування низькоякісного обліково-аналітичного інформаційного 

продукту. 

Розглядаючи питання якості обліку, облікової системи та процесу бухгалтерського обліку, основною 

одиницею об’єкта вимірювання якості дослідниками використовується поняття «бухгалтерського обліку 

як практичної діяльності». І хоча в законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» [4] визначено, що дану діяльність варто розглядати як процес, який складається із низки етапів, 

однак значною кількістю вітчизняних дослідників (М.І. Бондар, С.Ф. Голов, Н.О. Гура, З.В. Гуцайлюк, 

В.М. Жук, С.В. Івахненков, Ю.А. Кузьмінський, С.А. Кузнецова, О.М. Петрук, М.С. Пушкар, 

І.Б. Садовська, Л.К. Сук та ін.) використовується розуміння бухгалтерського обліку як системи. Таким 

чином, на сьогодні при розгляді сутності обліку як практичної діяльності найбільш часто вченими 

застосовуються два основні підходи – як процесу та як системи. Досліджуючи відповідні напрацювання в 

сферах побудови і функціонування бізнес-процесів та системного підходу, можна виявити 

фундаментальні засади організації і методики ведення обліку, на основі чого можуть бути сформульовані 

відповідні вимоги, при дотриманні яких буде забезпечений належний рівень якості обліку як процесу або 

інформаційної системи. 

Оскільки на сьогодні якість є одним із найбільш важливих факторів розвитку всіх сфер життєдіяльності 

суспільства, це уможливлює її використання для подальшого удосконалення і розвитку сфери інформаційних 

послуг, зокрема, формування і надання бухгалтерією підприємства або іншими суб’єктами (аудиторами, 

аутсорсинговими підприємствами) облікової інформації заінтересованим користувачам для прийняття різних 

видів економічних рішень. Облікова (бухгалтерська) інформація найчастіше використовується дослідниками 

як об’єкт, щодо якого застосовується якісний підхід, що може бути обґрунтовано широким застосуванням 

інформаційного підходу до розуміння бухгалтерського обліку. Під обліковою інформацією в даному випадку 

розуміється сукупність інформаційних потоків, які генеруються всіма наявними на підприємстві обліковими 

підсистемами (фінансового, управлінського, податкового обліку та ін.). 

Окремі дослідники, зокрема М.А. Проданчук [18, с. 45–46], називаючи облікову інформацію 

продуктом облікової системи, пропонують визначати його якість, що забезпечуватиме потреби облікової 

системи. Особливістю даного підходу є акцентування уваги не лише на тому, що облікова інформація є 

вихідним продуктом облікової системи, а й на виникненні синергійного ефекту при формуванні 

продукту бухгалтерського обліку при використанні технологічних засобів, методів та організаційних 

процедур. Тому, досліджуючи питання якості облікового продукту, варто розглядати не лише якісну 

роботу основних складових процесу його створення, а й якість їх спільної взаємодії, що призводить до 

виникнення явища синергії. 

При цьому, враховуючи зміни, що відбулись у стандарті ISO 9001:2015 «Система менеджменту 

якості», порівняно із попередніми версіями стандартів менеджменту якості, де замість поняття 

«продукту» було запропоновано застосовувати поняття «продукту та послуги», використання поняття 

«інформаційний продукт» вступає в суперечність із даними положеннями. Внаслідок цього потребує 

додаткового обґрунтування те, для яких суб’єктів процес генерування облікової інформації є продуктом, 

а для кого – послугою. Враховуючи стрімкий розвиток бухгалтерського аутсорсингу, на сьогодні в 

Україні можна констатувати, що на рівні облікової теорії варто одночасно використовувати для 

розуміння облікової інформації, генерованої обліковою системою, як поняття продукту, так і послуги. 

При цьому це не значно впливатиме на порядок визначення їх якості, оскільки для даних видів об’єктів у 

ISO 9001:2015 «Система менеджменту якості» закладений єдиний підхід. 

Проф. С.О. Левицька разом зі своїми аспірантами ввела в наукову термінологію поняття «облікового 

інформаційного ресурсу», під яким розуміється сукупність інформаційних ресурсів, що є комплексною 

оцінкою активів, зобов’язань та результатів господарської діяльності за певний період [5, с. 108]. 

Виходячи із такого трактування, під якістю облікового інформаційного ресурсу варто розуміти якість 

облікової інформації, однак прихильники цього підходу також наголошують на існуванні нерозривного 

зв’язку такого ресурсу з обліковою системою, для якої він є як джерелом, так і результатом її 

функціонування. Тому оцінка якості облікового інформаційного ресурсу має проводитись комплексно, як 

із урахуванням вимог його користувачів до одного із видів облікової інформації, так і з урахуванням його 

розуміння як результату функціонування облікової системи, тобто одного із об’єктів обліку. 
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У той самий час розуміння облікового інформаційного ресурсу об’єктом обліку висуває низку 

питань, що потребують вирішення: 1) Яким об’єктом він є (нематеріальним активом, основним засобом) 

і на яких рахунках його варто відображати? 2) Яким чином варто проводити його оцінку і за якою 

вартістю обліковувати? 3) Яким групам користувачів необхідна інформація про такий новий об’єкт 

обліку? Вирішення цих питань дозволить сформувати базові теоретико-методичні засади, що мають бути 

покладені в основу оцінки рівня його якості. 

Група дослідників розглядає якість не лише в контексті всієї облікової інформації, що генерується 

обліковою інформаційною системою, а в контексті її окремих видів, зокрема, різних видів звітності – 

бухгалтерської, фінансової, управлінської тощо. Особливістю даного підходу є те, що такий об’єкт 

визначення якості має більш формалізовану структуру, існують конкретні принципи і правила його 

формування та наявні конкретні групи користувачів, згідно з вимогами яких має визначатись його 

якісний рівень.  

За даним підходом якість бухгалтерської звітності – це ступінь адекватності відображення в 

бухгалтерській звітності господарської діяльності підприємства із урахуванням встановлених обмежень 

на різних рівнях організації облікової системи (загальнодержавному (принципи ведення обліку і 

складання звітності), галузевому (правила ведення обліку), на рівні підприємства (професійне судження 

бухгалтера)). В той самий час різні види звітності мають різний рівень агрегації показників, форму їх 

представлення, а різні групи користувачів відіграють різну роль у процесі її підготовки та представлення. 

Якість бухгалтерської звітності в цілому та її окремих видів значно впливає на різноманітні сфери 

господарської діяльності, якими використовується облікова інформація для прийняття різних видів 

рішень, зокрема: управління підприємствами або організаціями; корпоративне управління; здійснення 

операцій посередниками на фондових ринках; укладання контрактів різних видів; виплата премій та 

винагород менеджерам підприємства; реалізація інвестиційної політики підприємства як щодо 

фінансових, так і капітальних інвестицій; управління затратами на залучення капіталу; управління 

дебіторською заборгованістю; перевірка якості аудиту фінансової звітності тощо. Наявні на сьогодні 

результати досліджень підтверджують, що чим вищою буде якість бухгалтерської звітності, тим більш 

ефективними мають бути наведені вище сфери господарської діяльності, однак щільність цього зв’язку 

залишається досить варіативним показником. 

Виходячи з розуміння якості як ступеня відповідності вимогам, що висуваються її користувачами, 

якість різних видів звітності передусім залежатиме від потреб і очікувань основних груп користувачів. 

Наприклад, якщо для фінансової звітності однією із характеристик якості є надання інформації про 

минулий і теперішній стан та результати діяльності підприємства в грошовому вимірнику, то для 

управлінської – надання інформації про минуле, теперішнє і майбутнє підприємства в різних вимірниках. 

Як наслідок, методика оцінки якості фінансової та управлінської звітності буде мати значні відмінності. 

При цьому також варто враховувати поняття «конфігурації звітності як інформаційного продукту», її 

взаємопов’язані функціональні та фізичні характеристики, визначені у вигляді встановленого на 

підприємстві формату представлення звітності та способу її оприлюднення (паперового, електронного, у 

вигляді спеціалізованого веб-сайту з інструментами пошуку тощо). Від конфігурації звітності значною 

мірою залежить ступінь відповідності встановлених вимог потребам та очікуванням її користувачів. 

У представників англо-американської та західноєвропейської облікових шкіл досить популярним є 

підхід до розгляду якості окремих розрахункових показників фінансової звітності, зокрема облікової 

якості прибутку (accounting quality of earnings). Одним із перших, хто скерував науковців на необхідність 

проведення досліджень у даному напрямі, був проф. Б.Лев [35, с. 185], який у 1989 році, розглядаючи 

сучасні тенденції бухгалтерських наукових досліджень у контексті використання облікової інформації на 

ринку капіталу, припустив, що перспективним напрямом для подальших досліджень є вивчення 

показника якості прибутку, що формується обліковою системою. 

Такий підхід на сьогодні застосовується не лише на рівні наукових праць, а й в базових документах з 

регулювання бухгалтерського обліку. Зокрема, в параграфі 47 американського Положення про концепції 

фінансового обліку 1 «Цілі фінансової звітності комерційних підприємств» (SFAC № 1) [36, с. 14–15] 

виокремлено чотири основні шляхи використання показника прибутку із фінансової звітності: a) оцінка 

управлінської ефективності; b) оцінка «потужності прибутку» або інших надходжень, які сприймаються 

як здатність до одержання довгострокових вигід; c) прогнозування майбутніх прибутків; d) оцінка 

ризиків інвестування чи надання коштів у позику підприємству. Відповідно, дані шляхи також можна 

розглядати як орієнтири у визначенні якості прибутку підприємства. Наприклад, показник прибутку 

відповідає високому рівню якості, якщо він дозволяє достовірно визначити ефективність інвестиційних 

ризиків для зовнішніх користувачів. Також варто зазначити, що в даному положенні наведені 

альтернативні підходи до розуміння якості прибутку, що відповідають кожному із виділених шляхів його 

використання користувачами. 

В цілому, показник якості прибутку відображає ту частку прибутку, що створюється за рахунок 

діяльності підприємства, а не за рахунок різноманітних облікових засобів перерахунку вартості показників 
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звітності (облікових аномалій), наприклад, переоцінки балансових статей запасів в умовах інфляції. Згідно з 

наявними в даній сфері напрацюваннями, вважається, що фінансова звітність, складена на основі системи 

більш консервативних (обачливих) облікових стандартів або при застосуванні більш консервативної облікової 

політики підприємства, є більш якісною. 

Основна причина звернення західних вчених до досліджень проблематики якості облікової 

інформації викликана наслідками здійснення різноманітних облікових шахрайств, що призвели до 

часткової втрати довіри до облікової професії, та використання технік управління прибутком 

підприємства (earnings management) на основі використання інструментів облікової політики. 

Визначальною відмінністю двох даних видів дій, використання яких на практиці призводить до 

зниження якості облікової інформації, є те, що облікові шахрайства передбачають порушення облікових 

стандартів, а управління прибутком – ні. Зокрема, управління прибутком передбачає використання 

механізму професійного судження бухгалтера при підготовці фінансової звітності, що в цілому 

призводить до введення в оману її користувачів або впливає на виконання контрактних зобов’язань 

перед працівниками підприємства, які залежать від облікових показників. 

На початкових етапах проведення наукових досліджень у даній сфері основна увага фокусувалась на 

маніпуляціях менеджменту та бухгалтерів, відповідальних за організацію обліку на підприємствах, дії 

яких знижували якість прибутку. Це обґрунтовується особливостями історичного розвитку обліку в 

західних країнах. Так із кінця ХІХ століття в США відбулось поступове формування ринку капіталу, що 

супроводжувалось поступовим відокремленням власників від менеджменту підприємства, 

відповідального разом із бухгалтерами за порядок ведення і організацію обліку. В результаті такого 

відокремлення з’явилась потенційна можливість для здійснення різних видів зловживань (маніпуляцій, 

шахрайств тощо). 

Вже з другої половини 1990-х років дослідники вирізняють інші фактори, що спричиняють вплив на 

якість прибутку, розмір підприємства, тривалість оперативного циклу, волатильність грошових потоків, 

частоту збитків, обсяги нарахувань (при веденні обліку на основі застосування принципу нарахування) та 

використання інших консервативних методів обліку. Значна кількість американських дослідників 

асоціює високий рівень нарахувань із низькою якістю бухгалтерської звітності в цілому та її окремих 

показників зокрема. Як наслідок, на сьогодні переважна більшість досліджень представників даного 

підходу містить аналіз впливу застосування принципу нарахування та принципу обачності на якість 

прибутку й на рішення основних зацікавлених груп користувачів (інвесторів та позичальників). 

Дослідниками, які займаються питаннями обліку в банках, також приділяється значна увага аналізу 

показника якості активів банків, під яким розуміються існуючі і потенційні кредитні ризики, пов’язані з 

формуванням кредитних та інвестиційних портфелів, інвестиційної нерухомості та інших активів. 

Необхідність розрахунку і аналізу такого показника пов’язана із потребами визначення рівня 

ризикованості доходного розміщення власних і залучених коштів, необхідністю подальшого розподілу 

ризиків з метою попередження можливих втрат, здійснення диверсифікації наявних портфелів. 

Визначальними характеристиками показника якості активів банків є рівень їх доходності, ризикованість 

та ліквідність. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Існування значної кількості підходів вчених до 

виокремлення якісного підходу в бухгалтерському обліку пояснюється природою бухгалтерського обліку 

як інформаційної системи з відповідним набором характеристик (програмного, технічного, 

організаційного забезпечення тощо), що забезпечує формування інформаційного продукту, який 

споживається значною кількістю користувачів. У результаті виникає низка вимог, які висуваються 

користувачами облікового інформаційного продукту як до кінцевого результату функціонування системи 

і його структурних складових, так і до інструментальних засобів облікової системи, умов її експлуатації, 

що є специфічними для кожного конкретного підприємства і залежать як від рівня кваліфікації 

облікового персоналу, організаційної дисципліни, так і від рівня технічного оснащення облікової 

системи. Відповідно, за умови існування відмінності вимог користувачів і конкретних умов експлуатації 

облікової системи підприємства виникає значна кількість пропозицій авторів до виділення об’єктів, щодо 

яких можна застосовувати якісний підхід у бухгалтерському обліку. Такий стан речей можна назвати 

явищем багатооб’єктності якісного підходу в бухгалтерському обліку, що значною мірою впливає на 

процес побудови системи оцінки якості облікової інформації. 
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