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метри, критерії, фактори впливу, функції, методи 
та елементи. Запропонована методика оцінки ефек-
тивності системи внутрішнього контролю, а також 
перелік питань, що має перевірити аудитор в ході 
аудиторської перевірки. Це сприятиме комплексній 
та об’єктивній оцінці стану та ефективності управ-
ління персоналом на підприємстві, виявленню поми-
лок, невідповідностей та проблемних питань для роз-
робки рекомендацій щодо їх усунення, приведення 
системи управління персоналом у відповідність до 
сучасних потреб та вимог законодавства та підви-
щення якості управління персоналом та управління 
підприємством в цілому. Перспективами подальших 
досліджень у цьому напрямі є стандартизація мето-
дики проведення аудиту персоналу, деталізація ета-
пів аудиту персоналу з розробкою показників аудиту 
та інтегрального показника аудиту персоналу.
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ЯКІСНИЙ ПІДХІД У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Обґрунтовано актуальність застосування якісного підходу з позиції користувачів облікової інформації. Виділено й обґрунтовано 
основні шляхи подальшого розвитку бухгалтерського обліку як науки. Проаналізовано поняття міждисциплінарності у контексті бух-
галтерського обліку як науки. Визначено концептуальні проблеми, які дозволяє вирішувати застосування міждисциплінарного під-
ходу в бухгалтерському обліку. Виділено рівні застосування якісного підходу в бухгалтерському обліку та засоби регулювання якості 
(національна система бухгалтерського обліку; професійні бухгалтерські організації; рівень підприємства). Виділено й обґрунтовано 
підходи вчених щодо виділення причин необхідності застосування якісного підходу в обліку (зміна економічних умов функціонуван-
ня підприємств, викликаних переходом до ринку та глобалізацією економічних відносин; зростання вимог системи управління до 
облікової інформації; пошук нових методів проведення обліково-аналітичних досліджень; впровадження системи МСФЗ).
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stantiated. Key ways of further development of accounting as a science are specified and grounded. The concept of interdisciplinarity is 
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Постановка проблеми. Основною метою бухгал-
терського обліку як практичної діяльності є надання 
інформації, необхідної для прийняття рішень вну-
трішніми і зовнішніми користувачам, що сприяє 
підвищенню ефективності управління, контролю за 
діяльністю суб’єктів господарювання, забезпечує 
ефективний перерозподіл капіталу між галузями 
економіки та в цілому відіграє важливе значення у 
функціонуванні соціально-економічних інститутів. 
Значимість такої діяльності визначається корис-
ністю облікової інформації у процесі прийняття 
ефективних рішень внутрішніми і зовнішніми корис-
тувачами.

Для кожного користувача облікова інформація є 
корисною з позиції її придатності забезпечити досяг-
нення поставлених цілей, тобто чи визначені націо-
нальним регулятором вимоги та внутрішня облікова 
політика забезпечують формування такого облікового 
продукту, що забезпечує всі потреби його споживачів*. 
У той же час на сьогодні відсутні загальні методоло-
гічні засади теорії корисності, що уможливлювали б 
її використання для удосконалення теорії і методоло-
гії бухгалтерського обліку. Це зумовлює пошук інших 
систем наукових знань та методологій, використання 
яких дозволило б вирішити поставлену вище про-
блему. Одним із найбільш дієвих засобів обґрунту-
вання і вирішення проблеми корисності облікової 
інформації та облікової системи в цілому є застосу-
вання якісного підходу або теорії системного підходу 
до управління якістю, що дозволяє встановити рівень 
придатності облікової інформації для користувачів та 
має у своєму арсеналі необхідний набір засобів для 
забезпечення підвищення її рівня, що в кінцевому 
підсумку сприятиме вирішенню завдань споживачів 
облікового інформаційного продукту.

На сьогодні питання підвищення ефективності 
функціонування облікової системи як засобу або 
інструменту генерування інформації для прийняття 
управлінських рішень є одним із основних завдань 
облікової науки. Кожне нововведення, сформоване у 
результаті розвитку облікової практики або в резуль-
таті логічних міркувань та умовиводів, має призводити 
до підвищення ефективності облікової системи, тобто 
до підвищення рівня її якості, якщо ми переносимо 
дану проблему в площину відносин облікової системи 
як інструмента генерування інформації та суб’єктів 
прийняття управлінських рішень як її користувачів. 
Застосування якісного підходу в облікових наукових 
дослідженнях дозволяє сформувати набір критеріїв 
до оцінки ефективності облікової системи у контексті 
вимог користувачів облікової інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам застосування якісного підходу в бухгал-
терському обліку приділяли увагу А.В. Глущенко, 
Н.Ю. Єршова, Л.С. Корабельникова, Л.М. Крамаров-
ський, 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 цілей статті. Основною ціллю 
статті є обґрунтування доцільності і визначення осо-
бливостей застосування якісного підходу в бухгал-
терському обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бух-
галтерський облік як наука може розвиватися двома 
основними шляхами: 1) використовуючи загально-

філософські або загальнонаукові методи наукового 
дослідження, що мають універсальний характер; 2) 
використовуючи специфічні методи інших наукових 
дисциплін. Якщо більшість вчених на сьогодні вико-
ристовує перший шлях розвитку облікової науки, 
дотримуючись традиційних підходів до формулю-
вання наукових інновацій облікової системи (напри-
клад, застосування системного аналізу в обліку або 
використання методу моделювання для вивчення 
взаємозв’язків облікової системи), то в останні 
роки для одержання нових наукових знань почали 
застосовувати другий – міждисциплінарний підхід, 
що викликано загальними тенденціями розвитку 
науки до вирішення комплексних наукових завдань 
і є характерним для представників постпозитивізму 
кінця ХХ–початку ХХІ століття. Виникнення такої 
ситуації є свідченням того, що облікова наука пере-
буває ще на досить ранній стадії свого розвитку, і 
лише в майбутньому облікові наукові знання будуть 
приведені у форму зрілої дисциплінарності, що спри-
ятиме його акумуляції і трансляції на інші сфери 
наукових знань.

З цього приводу М.О. Козлова зазначає, що на 
початку ХХІ ст. розвиток бухгалтерського обліку 
як науки відбувається на фоні тенденцій та законо-
мірностей, притаманних усім наукам сучасності, у 
тому числі й економічній. Подальший його розвиток 
зумовлюється можливістю проведення, фактичною 
реалізацією і широтою між- та трансдисциплінарних 
досліджень [7, с. 125-126]. Здійснення міждисци-
плінарних наукових досліджень в бухгалтерському 
обліку одержує новий імпульс завдяки необхідності 
інтеграції наукових знань в єдину систему, вирі-
шення традиційних облікових дилем за допомогою 
нетрадиційного науково-дослідницького інструмен-
тарію, ефективність використання якого була одер-
жана в інших наукових сферах. В останні роки все 
більшого підтвердження набуває висновок, що між-
дисциплінарність є значимою перевагою наукового 
дослідження, зокрема, і в сфері бухгалтерського 
обліку, оскільки значна кількість найважливіших 
відкриттів відбувається на стику наук. Дослідни-
ками використання такого шляху здійснення науко-
вих досліджень вважається одним із можливих шля-
хів виходу з кризи теорії бухгалтерського обліку, яка 
виникла на перетині формаційного зламу – радян-
ська облікова модель – ринкова облікова модель, та 
в цілому дозволяє підвищити теоретико-методологіч-
ний рівень облікової науки.

Саме поняття «міждисциплінарність» означає 
взаємодію між дисциплінами щодо вивчення об’єкта 
дослідження, що може відбуватися як на рівні 
суб’єктів, що є представниками різних дисциплін, 
так і на рівні залучення методологічного інструмен-
тарію з різних дисциплін, та розглядається як засіб 
подолання вузької спеціалізації та дисциплінарної 
замкненості. Представники філософії науки, вивча-
ючи наукову міждисциплінарність як окреме явище, 
називають два дані вектори м-взаємодії (комунікації 
суб’єктів здійснення дослідження) та м-дослідження 
(комунікація методологій, використовуваних при 
здійсненні досліджень або систем дисциплінарного 
знання). На нашу думку, для подальшого розвитку 
бухгалтерського обліку як науки основна увага має 
бути зосереджена на другому векторі із врахуванням 
специфіки використовуваної методології інших нау-
кових дисциплін.

Застосування міждисциплінарних наукових 
досліджень у бухгалтерському обліку має забезпе-
чити вирішення таких концептуальних проблем:

* Вперше така позиція до розуміння якості була оприлюднена Бри-
танським інститутом стандартів в стандарті BS 5750 (1979 р.), який 
був розроблений для використання будь-яким виробником для отри-
мання сертифікату, що видавався даним інститутом.
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– уточнення предмету облікових наукових дослі-

джень шляхом його розширення, що стало б імпуль-
сом для виявлення нових сфер досліджень і спря-
мування одержаних результатів на удосконалення 
облікової практики;

– налагодження комунікаційної взаємодії між 
вченими-обліковцями та представниками інших нау-
кових дисциплін, що сприятиме підвищенню рівня 
наукових дискусій та розширення кількості вчених, 
залучених для вирішення наукових проблем;

– підвищення якості результатів облікових нау-
кових досліджень шляхом додаткового їх тестування 
за допомогою інших систем дисциплінарних знань та 
виявлення хибних і помилкових елементів обліко-
вого наукового знання.

Використання знань і методів інших наукових 
дисциплін дозволило досягти багатьом відомим вче-
ним у сфері бухгалтерського обліку значних досяг-
нень і сформувати нову, нетрадиційну точку зору, 
яка виступала відправним пунктом для формулю-
вання нових теорій, концепцій та напрямів науко-
вих досліджень у сфері обліку. Одним із найбільш 
яскравих прикладів застосування міждисциплінар-
ного підходу в облікових дослідженнях, який свого 
часу був інноваційним, є праця О.П. Рудановського 
«Теорія балансового обліку. Оцінка як ціль балан-
сового обліку» (1925 р.), якого проф. Я.В. Соколов 
називав найбільш видатним російським бухгалтером, 
який досяг вершин обліком думки [19, с. 464]. У цій 
праці [17] О.П. Рудановський намагався використати 
значну кількість методів інших наукових дисциплін 
(математики, фізики, хімії) для виявлення нових 
законів, аксіом, правил та методик ведення обліку 
та здійснення облікової оцінки, зокрема, принцип 
Галюа, теорему Жордана, принцип Лоренца, прин-
цип Бера та ін.

На думку професора С.Ф. Легенчука у складі 
специфічних методів міждисциплінарних дисци-
плін можна виділити методи економічних дисци-
плін та інші методи, застосування яких дозволяє 
виявити принципи функціонування системи бухгал-
терського обліку, які мають бути покладені в основу 
його наукових теорій [11, с. 63-65]. Якщо методи 
економічних дисциплін на сьогодні досить широко 
використовуються вітчизняними вченими в останні 
роки, зокрема інституційна методологія (В.М. Жук, 
О.О. Канцуров, Б.В. Мельничук, В.М. Метелиця 
та ін.), то використання методів інших дисциплін 
характеризується фрагментарністю.

У той же час найбільшу увагу дослідники в сфері 
обліку приділяють вивченню психологічних аспек-
тів діяльності бухгалтерів, застосовуючи відповід-
ний міждисциплінарний інструментарій, що спри-
яло формуванню в США окремого напряму наукових 
досліджень – поведінкової теорії обліку (Behavioral 
accounting). Так, актуалізуючи необхідність про-
ведення обліково-психологічних досліджень, 
О.М. Кондратюк відмічає, що їх теоретична значи-
мість полягає у збільшенні наукового знання у сфері 
бухгалтерського обліку, а практична – у розробці 
практичних рекомендації з формування бухгалтер-
ської служби, розробки сім’ї посад, визначення їх 
місії та ефективності, підбору облікового персоналу, 
науково-обґрунтованої організації облікового про-
цесу тощо [9, с. 24]. Таким чином, роль психології 
в облікових дослідженнях полягає в обґрунтуванні 
психологічних особливостей поведінки бухгалтера 
як суб’єкта, відповідального за організацію обліку 
на підприємстві, а також особи, на яку може бути 
покладена відповідальність за реалізацію профе-

сійного судження бухгалтера і формування обліко-
вої політики підприємства. Проте ситуація на сьо-
годні є такою, що більшість дослідників-обліковців, 
займаючись цією проблематикою, лише підходять 
до вирішення проблеми, але не вирішують її, лише 
констатуючи її актуальність. Основною причиною 
цього є те, що вони наражаються на існуючі обме-
ження обліку як науки, які були описані професором 
С.Ф. Головим: « … фахівці бухгалтерського обліку 
не в змозі самостійно здійснити міждисциплінарний 
аналіз, який потребує відповідних знань з психоло-
гії, соціології тощо» [4, с. 6]. Тому для подолання 
таких обмежень вченим-обліковцям варто або про-
водити міждисциплінарні дослідження у взаємодії 
із представниками інших дисциплін (як це зроблено 
в праці М.Р. Лучка та І.С. Ревасевич [12]), намага-
ючись знайти спільну мову в підходах і методиках 
здійснення наукових досліджень, або оволодівати 
науковими методами інших дисциплін та адаптувати 
їх до вивчення облікової системи підприємства.

Застосування якісного підходу в бухгалтерському 
обліку є прикладом міждисциплінарної взаємодії, 
коли теорія управління якості взаємодоповнює розу-
міння особливостей функціонування облікової сис-
теми, розширюючи її традиційне бачення, формуючи 
цілісну картину наукової реальності і виступаючи 
методологічною базою для міждисциплінарного 
дослідження. За базу в даному випадку обирається 
припущення, що результатом функціонування облі-
кової системи є інформаційний продукт, якому 
притаманний певний рівень якості, що є історично 
сформованою категорією, яка наповнилась змістом у 
результаті еволюції суспільно-економічних відносин.

На думку В.В. Ільїна, якісним методом дослі-
дження називаються ті прийоми вивчення об’єкта, 
за допомогою яких виявляються властивості об’єкта 
(його функціонування), його елементи і структура, а 
також взаємозв’язок властивостей об’єкта і його еле-
ментів і структури [6, с. 23]. Застосування якісного 
підходу дозволяє сформулювати нові методи аналізу 
облікового знання, ідентифікувати стан облікової 
науки в контексті функціонування системи бухгал-
терського обліку, зокрема, її організаційних аспектів 
з точки зору теорії управління якістю (менеджменту 
якості). Зокрема, на основі якісного підходу можна 
визначити залежність властивостей системи бухгал-
терського обліку від її складу (категорійно-понятій-
ного апарату, облікової методології тощо).

Про необхідність застосування методологіч-
ного апарату теорії управління якістю до вивчення 
облікових проблем зазначають К. Воронова [1], 
А.Б. Малявко [13, с. 61], Л.Н. Кузнецова [10], наго-
лошуючи при цьому, що успішна взаємодія бухгал-
терського обліку та менеджменту якості можлива 
при вирішенні певного завдання – поєднання обліко-
вих стандартів зі стандартами управління і глобаль-
ною системою управління якістю [10], тобто коли 
дослідження особливостей функціонування обліко-
вої системи супроводжуватиметься застосуванням 
інструментів менеджменту якості.

Досить цікавої позиції стосовно ролі якісного 
підходу в облікових наукових дослідженнях дотри-
мується професор Л.А. Чайковська, на думку якої, 
будь-які концепції або наукові теорії, що використо-
вуються для розвитку облікової теорії і методології, 
базуються на якісному підході, оскільки їх засто-
сування передусім викликане необхідністю підви-
щення якості облікової інформації. Зокрема, автор 
зазначає, що необхідність звернення до концепцій 
бухгалтерського обліку передусім визначається від-
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ставанням облікової практики від нових вимог до 
якості облікової інформації, які диктуються сучас-
ними процесами глобалізації та інтеграції країн у 
світовий економічний простір [22, с. 3]. Виходячи 
з таких міркувань застосування будь-яких міждис-
циплінарних методів наукових досліджень в обліку 
повинно супроводжуватися паралельним застосу-
ванням якісного підходу і в кінцевому випадку має 
призводити до підвищення рівня якості облікової 
інформації.

Застосування якісного підходу може здійснюва-
тися на різних рівнях облікової системи і може регу-
люватися за допомогою різних інструментів (табл. 1).

Таблиця 1
Рівні застосування якісного підходу  

в бухгалтерському обліку  
та засоби регулювання якості

Рівні регулювання Засоби регулювання

Національна система 
бухгалтерського обліку

Концептуальна основа або 
законодавчі акти (принципи, 
якісні характеристики)

Професійні бухгалтерські 
організації Кодекс професійної етики

Підприємство
Внутрішня стандартизація 
обліку, Наказ про облікову 
політику

У процесі регулювання якості функціонування 
обліку беруть участь держава, професійні бухгалтер-
ські організації та суб’єкти, відповідальні за органі-
зацію та ведення бухгалтерського обліку на конкрет-
ному підприємстві (керівник, головний бухгалтер, 
аудитор тощо).

На сьогодні проблематика застосування категорії 
якості та якісного підходу в бухгалтерському обліку 
привертає значну увагу вчених. Як зазначає з цього 
приводу професор А.В. Глущенко, проблема підви-
щення якості облікової інформації завжди привертала 
і привертає увагу багатьох дослідників, її активно 
обговорює бухгалтерська спільнота в засобах масової 
інформації та публічних дискусіях [3, с. 136], а, на 
думку Т.А. Гараніної та П.С. Кормильцевої, якість 
бухгалтерського обліку чи фінансової звітності є 
однією із центральних тем у бухгалтерській літера-
турі по прийняттю МСФЗ чи бухгалтерському вре-
гулюванні стандарту в цілому [2, с. 21], що, на наш 
погляд, обґрунтовується її включенням до складу 
Концептуальної основи фінансової звітності (2010 р.) 
у вигляді якісних характеристик корисної фінансо-
вої інформації.

Подібна тенденція на сьогодні сформувалася і при 
здійсненні обліково-аналітичних досліджень вітчиз-
няними науковцями, що підтверджує Н.Ю. Єршова, 
зазначаючи, що увага до оцінки якості облікової 
інформації зростає останнім часом у всьому світі і 
зокрема в Україні [5, с. 371].

Незважаючи на значну кількість вчених, що 
популяризують необхідність впровадження якісної 
оцінки облікової інформації та усієї системи обліку, 
серед дослідників у сфері бухгалтерського обліку на 
сьогодні відсутня єдність у підходах щодо причин 
необхідності застосування якісного підходу. Однак 
різнобічні погляди вчених, що існують, можна 
об’єднати у декілька груп (рис. 1).

Представники першої групи основною причиною 
необхідності застосування якісного підходу в обліку 
визначають зміну економічних умов функціонування 
підприємств. Так, на думку проф. І.Б. Садовської та 
К.Є. Нагірської, в умовах глобалізаційної економіки 
зростає вплив інформаційного простору на функці-
онування господарських об’єктів, у результаті чого 
посилюється залежність локального менеджменту 
від якості облікової інформації. Підвищення якості 
управлінської звітності найважливіша умова підви-
щення ефективності вироблюваних, прийнятих і реа-
лізованих управлінських рішень [18, с. 899]. Відпо-
відно, на думку авторів, глобалізація економічних 
відносин стала першопричиною тотальної інформа-
тизації діяльності підприємств, оскільки для ефек-
тивного функціонування територіально розподілених 
підрозділів ТНК необхідно забезпечити їх комуніка-
ційну взаємодію. Це, у свою чергу, передбачає необ-
хідність підвищення якості облікової інформації із 
бухгалтерської звітності, яка використовується для 
прийняття управлінських рішень різних видів.

У той же час окремі дослідники пов’язують 
актуалізацію проблематики застосування кісного 
підходу в обліку із переходом до ринкового типу 
господарювання та ринкових відносин. Так, мон-
гольський дослідник М. Мягмар констатує, що дослі-
дження проблематики якості стає найбільш актуаль-
ним питанням у ринковій економіці [14, с. 273], а 
Я.В. Шеверя зазначає, що сучасний розвиток рин-
кових відносин характеризується зростанням вимог 
користувачів до якості інформаційного забезпечення. 
Це пов’язано з тим, що економічна ефективність 
обґрунтування та прийняття рішень визначається 
якісними характеристиками використаних джерел 
інформації [23, с. 302]. Таким чином, на думку авто-
рів, ринкова економіка з притаманними їй характе-
ристиками, що впливають на побудову національної 
облікової системи (вільне підприємництво, ринкове 
ціноутворення, наявність договірних відносин між 
підприємствами тощо), є іманентною передумовою 
необхідності застосування якісного підходу для під-
вищення ефективності функціонування облікової 
системи.

На думку представників другої групи, необхід-
ність використання якісного підходу в обліку визна-
чається зростанням вимог системи управління та 
безпосередньо вимог суб’єктів прийняття рішень до 
інформації, що генерується обліковою системою, а 
також появою нових груп зацікавлених користува-
чів. Цю тезу підтверджує Є.С. Соколова, зазначаючи, 
що якість облікової інформації має першочергове 
значення для учасників бізнес-процесу, оскільки 
саме вона визначає життєздатність майбутніх стра-
тегічних рішень [20, с. 232]. На думку колективу 
авторів під керівництвом проф. Н.А. Каморджа-
нової, розгляд аспектів якості в обліку в наш час 
викликаний розширенням кола користувачів облі-
кової інформації, зміною вимог до її змісту та різ-
нобічного висвітлення принципів інтеграції видів 
обліку [16, с. 132]. При цьому значна роль приді-
ляється аналізу інформаційних потреб суб’єктів при-
йняття управлінських рішень, зміні їх запитів та 
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Рис. 1. Підходи вчених щодо виділення причин 
необхідності застосування якісного підходу в обліку
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впливу процесу комп’ютеризації облікових процедур 
на процес взаємодії облікової системи із вищенаве-
деними суб’єктами. Нині вітчизняними вченими не 
надається конкретна відповідь, на яку групу корис-
тувачів орієнтована сформована в Україні модель 
формування облікової інформації? Чи відповідає 
така система інформаційним потребам і запитам 
менеджменту вітчизняних суб’єктів господарювання 
та іншим зацікавленим користувачам? Для надання 
відповіді на вищенаведені запитання і пропонується 
використовувати якісний підхід в обліку.

Представники третьої групи основною причиною 
необхідності застосування якісного підходу в обліку 
вважають пошук нових методів проведення обліково-
аналітичних досліджень, які б сприяли підвищення 
як загальнонаукового статусу бухгалтерського 
обліку, так і зростанню авторитету облікової професії 
у суспільстві шляхом формування довіри до показ-
ників бухгалтерської звітності і підвищення етики 
облікових працівників. На думку О.М. Кондратюк, 
саморозвиток бухгалтерського обліку виявляється 
в якісних змінах, однією із яких є пришвидшення 
руху інформації та підвищенні їх якості [9, с. 445], 
а О.В. Старовойтова вже безпосередньо зазначає, 
що подальший розвиток національної облікової сис-
теми передбачається здійснювати, окрім інших, і за 
такими напрямами, як підвищення якості інформа-
ції, що формується у бухгалтерському обліку та звіт-
ності, та посилення контролю якості бухгалтерської 
звітності [21, с. 99].

Представники четвертої групи обґрунтовують 
необхідність розгляду питань якості бухгалтер-
ської звітності як результат запровадження системи 
МСФЗ, де дана проблема висвітлюється на рівня якіс-
них характеристик фінансової звітності. На думку 
Т.А. Гараніної та П.С. Кормільцевої [2, с. 21], важ-
ливість даної проблематики визначається її роллю в 
оцінці здатності підприємства відшкодовувати борги 
та виплачувати дивіденди, що призводить до більш 
високої вартості залученого та власного капіталу 
суб’єктів, які ведуть облік за МСФЗ. Як наслідок, на 
сьогодні представлена значна кількість пропозицій 
вітчизняних дослідників (М.І. Бондар, С.Ф. Голов, 
Т.Г. Камінська, С.А. Кузнецова, С.Ф. Легенчук, 
І.Б. Садовська та ін.) з удосконалення набору та зміс-
товного наповнення якісних характеристик фінан-
сової звітності, наведених у розділі ІІІ НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності». Окрім 
цього, на думку багатьох західних дослідників, апрі-
орним є твердження, що саме впровадження МСФЗ 
у конкретну національну облікову систему дозволяє 
отримати значну кількість переваг, що передусім 
проявляються у підвищенні якості фінансової звіт-
ності, що передбачає необхідність забезпечення вимі-
рювання її зміни.

Застосування якісного підходу в бухгалтерському 
обліку є одним із варіантів розвитку системи облі-
кового знання, що забезпечує його узагальнення та 
сприяє формуванню нових міждисциплінарних під-
тверджень існуючих гіпотез, концепцій та теорій в 
бухгалтерському обліку. 

З практичної точки зору, широке впровадження 
якісного підходу при вивченні властивостей облі-
кової системи та облікової інформації, виявленні 
їх елементів і структур, які є основою їх властивос-
тей, дозволяє забезпечити зниження ентропії обліко-
вої інформації. Оскільки ентропія виражає ступінь 
невпорядкованості облікової системи, то облікова 
інформація характеризує міру її організації. Вирі-
шення цієї проблеми, на думку професора М.С. Пуш-

каря та академіка М.Г. Чумаченка, дозволяє побу-
дувати ідеальну систему обліку: «Система обліку, 
як частина інформаційної системи, повинна розви-
ватися виходячи із необхідності зменшення ентро-
пії (неупорядкованості) середовища, а теоретичною 
основою його удосконалення повинні стати фунда-
ментальні науки» [15, с. 133]. Таким чином про-
ведення досліджень в бухгалтерському обліку на 
основі застосування якісного підходу сприятиме роз-
робці ідеальної системи обліку, яка забезпечуватиме 
формування такої інформації, яка максимально від-
повідатиме зростаючим запитам всіх зацікавлених 
користувачів та суспільства в цілому.

Висновки з проведеного дослідження:
1. Одним із можливих шляхів подолання кризи 

наукових досліджень в сфері бухгалтерського обліку, 
про існування якої на сьогодні зазначають вчені, є 
застосування міждисциплінарних методів і методо-
логій досліджень, одним із яких є якісний підхід 
(теорія системного підходу до управління якістю).

2. Основними рівнями застосування якісного під-
ходу в бухгалтерському обліку визначено: націо-
нальну систему бухгалтерського обліку; професійні 
бухгалтерські організації; рівень підприємства. На 
кожному виділеному рівні існують свої об’єкти та 
суб’єкти його реалізації, а також використовуються 
відповідні засоби регулювання, спрямовані на забез-
печення досягнення відповідного рівня якості кон-
кретного об’єкта.

3. На основі аналізу існуючих підходів дослідни-
ків встановлено, що основними причинами необхід-
ності застосування якісного підходу в обліку є: зміна 
економічних умов функціонування підприємств, 
викликаних переходом до ринку та глобалізацією 
економічних відносин; зростання вимог системи 
управління до облікової інформації; пошук нових 
методів проведення обліково-аналітичних дослі-
джень; упровадження системи МСФЗ. Детальний 
аналіз кожної із виділених причин дозволяє встано-
вити переваги його застосування як для подальшого 
розвитку облікової науки, так і для покращення 
облікової практики на підприємстві.
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Постановка проблеми. Якість проведення аналізу 
та своєчасне надходження інформації значною мірою 
залежать від своєчасного прийняття ефективних 
управлінських рішень щодо операцій з використан-
ням електронних грошей, забезпечення безумовного 
та якісного їх виконання та використання сучас-
них форм звітності та методів контролю за їхнім 
виконанням. Побудова цілісної ефективної системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення внутріш-
нього контролю з використанням новітніх інформа-
ційних технологій – це єдина умова для вирішення 
цих проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
цес управління та контролю розрахунків електро-
нними грошима описують у своїх працях Ч. Хорн-
гер, Дж. Фостер, І.О. Бланк, А.М. Поддєрьогін, 
І.С. Несходовський, О.С. Височан, В.В. Варавка, 
В.В. Скоробогатова та інші науковці. Ч. Хорнгер 
та Дж. Фостер визначають внутрішній контроль як 
комплекс бухгалтерського управлінського контролю, 
який допомагає забезпечити відповідність рішень, 
прийнятих в організації, з реалізацією їх на прак-
тиці. На думку Ю.С. Рогозян та Н.О. Ковальової, 
«контроль грошових коштів – це контролююча сис-


