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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розглядаючи питання трансакційних витрат, слід на-

голосити на різнорідності цих витрат, що зумовлено, на-
самперед, різнорідністю трансакцій, які є першопричиною
трансакційних витрат, а також масштабами охоплення дос-
лідженнями цього явища, зокрема рівнем господарюючої
одиниці, окремого соціально-економічного інституту або
інституціональної системи в цілому. В теоретичному аспекті
одержання нових знань з питання трансакційних витрат
тісно пов'язано і значною мірою залежить від результатів
досліджень суті трансакцій, їх видів, масштабів охоплен-
ня суспільних відносин. Незважаючи на різнорідність,
трансакційні витрати об'єднує природа походження — вит-
ратний економічний характер трансакцій з відчуження і
присвоєння ресурсів, прав й інструмент управління ними,
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а саме: соціально-економічні інститути, через них і завдяки
ним регулюється їх рівень у суб'єктах господарювання та
економіки в цілому. Останнім часом велика увага в дослі-
дженнях науковців приділялася вивченню трансакційних
витрат суб'єктів господарювання, відтак, недостатньо вис-
вітленим є питання ідентифікації, обліку і управління
трансакційними витратами соціально-економічного інсти-
туту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На макроекономічному рівні трансакційні витрати роз-
глядають як витрати з експлуатації економічної системи
[5, с. 53—68], плата за недосконалість ринків [6], або ж
витрати, що супроводжують взаємодію економічних
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агентів на ринку [1]. Аналізу природу цих витрат, О. Уиль-
ямсон звертає увагу, що К. Ерроу визначив трансакційні
витрати як "витрати на управління економічною системою".
Тому, на його думку, трансакційні витрати є економічний
еквівалент тертя в механічних системах [8, с. 53]. Останнім
часом набула широкого визнання така специфічна катего-
рія трансакційних витрат як "ціна підпорядкуванню зако-
ну" — витрати, які змушені нести особи, які бажають зай-
нятися звичайним легальним бізнесом [7, с. 178—179].
Е. Фуруботна і Р. Ріхтера розглядають трансакційні вит-
рати залежно від сфери їх виникнення [9, с. 1—32]:

— Ринкові трансакційні витрати, до яких належать вит-
рати пошуку інформації, ведення переговорів і прийняття
рішень, контролю та моніторингу.

— Управлінські трансакційні витрати, що виникають у
процесі управління.

— Політичні трансакційні витрати, пов'язані з політико-
правовим середовищем.

Дослідженню природи трансакційних витрат при-
свячені роботи вітчизняних науковців П.І. Гайдуцького,
В.М. Жука, Г.Г. Кірейцева, О.М. Петрука, І.Б. Садовської,
М.М. Шигун, Ж.М. Ющак та ін. Проте недостатньо дослід-
женим залишається питання управління трансакційними
витратами окремого соціально-економічного інституту,
зокрема бухгалтерського обліку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження підходи до управління

трансакційними витратами інституту бухгалтерського об-
ліку та обгрунтування заходів з їхньої оптимізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Трансакційні витрати, пов'язані з інститутом бухгал-
терського обліку, виникають як на етапі формування фінан-
сової звітності та зумовлені вимогою законодавства до
суб'єктів господарювання й бюджетних установ вести бух-
галтерський облік і подавати фінансову звітність, так і на
етапі забезпечення доступу та використання економічної
інформації, що розкривається у фінансовій звітності, її зов-
нішніми користувачами. У трансакційному вимірі завдан-
ня інституту бухгалтерського обліку — зменшення рівня
трансакційних витрат зовнішніх користувачів економічної
інформації на її одержання і сприйняття. Це зумовило за-
гальний вектор інституціоналізації бухгалтерського обліку
на формування відкритої інформаційної системи з підго-
товки продукту, доступного до споживання широкого кола
заінтересованих споживачів.

Інституціональні чинники понесення трансакційних вит-
рат інституту бухгалтерського обліку знаходяться поза
сферою впливу окремого суб'єкта економічних відносин.
Відповідно суб'єкти економічних відносин обмежені у ле-
гальних можливостях управління трансакційними витрата-
ми. Тобто суб'єкти господарювання не можуть забезпечи-
ти скорочення цих витрат, відповідне економічній ситуації.
З іншого боку, що проведення інституціональних реформ
на державному рівні навіть за повільних темпів економіч-
ного зростання забезпечує зниження темпів приросту
трансакційних витрат порівняно із зростанням доходів
суб'єктів господарювання.

Отже, управляти трансакційними витратами соціаль-
но-економічного інституту слід на інституціональному рівні
шляхом проведення інституціональних реформ. Суб'єкти
економічних відносин обмежені в застосуванні легальних
можливостей для управління трансакційними витратами,
а залучення нелегальних методів управління ними призво-
дить не до економії, а до перерозподілу трансакційних вит-

рат між легальною і нелегальною сферами економіки.
Регулювання рівня трансакційних витрат можливе як

у бік зменшення, так і збільшення, а напрям визначається
метою та завданнями трансформації соціально-економіч-
ного інституту. На теоретичному рівні можна висунути при-
пущення, що загальний рівень трансакційних витрат в інсти-
туціональній системі має зводитись до нульового рівня,
оскільки за таких умов згідно з теорією Р. Коуза розподіл
прав власності втрачає значення.

У реаліях сьогодення рівень трансакційних витрат виз-
начається системою цінностей суспільства, економічною
моделлю та соціально-економічною політикою держави.
Зменшити трансакційні витрати можливо у сферах, в яких
відбувається лібералізація соціально-економічної діяль-
ності, а — збільшити стосовно небажаних або забороне-
них видів діяльності.

Бухгалтерський облік еволюціонував від закритої ло-
кальної інформаційної системи господарюючої одиниці до
відкритої уніфікованої інформаційної системи, налашто-
ваної на задоволення потреб зовнішніх користувачів із ме-
тою забезпечення доступу та здешевлення економічної
інформації. Однак не завжди цей загальний вектор роз-
витку інституту бухгалтерського обліку визначав напрями
його трансформації.

Інститут бухгалтерського обліку є похідним соціально-
економічним інститутом, тому в своєму розвитку він зале-
жить від трансформацій базових інститутів, передусім
інституту власності.

Бухгалтерський облік як інформаційна система спря-
мований на інформаційне супроводження соціально-еко-
номічного розвитку (через задоволення інформаційних
потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів економічної
інформації), відповідно має бути адекватним і сумісним з
іншими сферами діяльності, які формують національну
економіку.

Тому умовою досягнення мети бухгалтерського обліку
є його узгодженість з інституціональною системою сусп-
ільства. Відповідно вектор регулювання трансакційних вит-
рат задається на вищому інституціональному рівні базо-
вих інститутів.

Разом із тим, враховуючи можливі цілі використання
інформаційного продукту, що формується бухгалтерським
обліком, при управлінні змінами цього соціально-економ-
ічного інституту слід обов'язково враховувати такий інсти-
туціональний чинник як забезпечення інформаційної без-
пеки суб'єктів господарювання та держави.

Правильність відомого вислову "Хто володіє інформа-
цією, той володіє світом" на практиці довів його автор Н.
Родшильд, коли маючи достовірну інформацію про пораз-
ку армії Наполеона у битві під Ватерлоо, скористався нею
для організації біржових спекуляцій з метою власного зба-
гачення.

Із ХІХ ст. значення інформації для ведення бізнесу й
управління економікою лише зростало. У сучасному світі
інформацію визнають одним із чинників, які забезпечують
безпеку особистості, підприємства і держави та відповід-
но є загрозою стабільності не тільки окремого суб'єкта гос-
подарювання, але й національної економіки в цілому.

Дослідники цього питання зазначають, що без пере-
більшення інформацію можна віднести до одного з вирі-
шальних ресурсів розвитку, адже вона в сучасному світі
активно впливає на всі сфери життєдіяльності не лише ок-
ремих держав, а й світового співтовариства. Проте в пев-
них випадках інформація може бути використана не тільки
на благо, але і на шкоду інтересам особи, суспільства і дер-
жави. Тому роль інформаційної безпеки в системі націо-
нальної безпеки не тільки істотно зростає, але й виходить
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на перший план. Національний інформаційний ресурс став
одним із головних джерел економічної могутності як дер-
жави в цілому, так і окремих фінансових, науково-дослід-
них і виробничих суб'єктів [4, с. 45].

Бухгалтерський облік є одним із джерел економічної
інформації, при цьому інституціонально він зорієнтований
на формування інформації для потреб зовнішніх користу-
вачів, на підставі якої приймають управлінські рішення
щодо перерозподілу ресурсів національної і світової еко-
номіки, відповідно бухгалтерський облік є складовою
інформаційної системи держави.

Відтак, при прийнятті рішення щодо доцільності за-
ходів із скорочення трансакційних витрат національної
економіки у сфері бухгалтерського обліку, що передба-
чає розширення доступу до економічної інформації, обо-
в'язковим критерієм має бути оцінка наслідків на предмет
виникнення загроз економічній або інформаційній безпеці
держави.

За інформаційного забезпечення відкритої і закритої
економічної системи спостерігається різний склад, обсяг і
характер трансакційних витрат як на макро-, так і на мікро-
економічному рівнях.

В умовах командно-адміністративної системи та за-
критої економіки за державної монополії на економічну
інформацію і за єдиної державної інформаційної інфрас-
труктури трансакційні витрати, пов'язані із задоволенням
потреб в економічній інформації, якщо й не добігали нуля,
то формувалася тенденція щодо їх мінімізації. Інформац-
ійний ресурс, як й інші ресурси, розподілявся централізо-
вано в обсягах, необхідних для виконання поставлених зав-
дань. У межах економіки всі споживачі були обізнані з ме-
тодологією формування показників звітності (фінансової
і нефінансової), надання економічної інформації поза межі
закритої системи не передбачалося. Достовірність фінан-
сової звітності підтверджувалася через контрольні захо-
ди. Нормативно-методичне регулювання було стабільни-
ми і забезпечувалося численними інструктивними докумен-
тами. Підготовка і перепідготовка спеціалістів у сфері бух-
галтерського обліку здійснювалася централізовано. Був
відсутній власне трансакційний сектор економіки у цій
сфері. На рівні суб'єкта господарювання бухгалтерський
облік був інтегрований у процес управління господарсь-
кою діяльністю, більшою мірою забезпечував процес ви-
робництва, ніж задоволення інформаційних потреб
зовнішніх споживачів економічної інформації.

Зовсім інша ситуація складається у відкритій економіці.
Пріоритет надається задоволенню інформаційних потреб
власників ресурсів, які залучаються суб'єктом господарю-
вання, а також інституцій, які мають найбільш репресив-
ний механізм забезпечення дотримання правил. Унаслідок
неузгодженості інформаційних потреб зовнішніх спожи-
вачів економічної інформації за показниками й обсягами
суб'єкти господарювання змушені вести кілька видів об-
ліку для задоволення вимог різних споживачів. Відкрита
економічна система динамічно змінюється, що зумовлює
часті зміни у нормативно-методичному регулюванні бух-
галтерського обліку, відповідно суб'єкти господарювання
мають постійно нести додаткові трансакційні витрати на
підготовку і перепідготовку спеціалістів у сфері бухгал-
терського обліку. Достовірність фінансової звітності по-
требує незалежного підтвердження, що є окремим видом
підприємницької діяльності. Тому зростають витрати
суб'єктів господарювання, пов'язані з трансакційним сек-
тором національної економіки у цій сфері, представленим,
зокрема аудиторськими і консалтинговими компаніями.
Держава реалізує політику, що сприяє зменшенню
трансакційних витрат економіки, перекладаючи ці витра-

ти на господарюючих суб'єктів, при цьому спрощується
входження в економічну систему зовнішніх споживачів
економічної інформації шляхом запровадження уніфіко-
ваних формальних правил.

В умовах відкритої економічної системи з метою
збільшення конкурентних переваг національної економі-
ки через здешевлення необхідних ресурсів, у тому числі
інформаційного, закономірним є зменшення трансакцій-
них витрат на макроекономічному рівні шляхом розширен-
ня доступу до економічної інформації, розкритої у фінан-
совій звітності всіх заінтересованих користувачів. Під роз-
ширенням слід розуміти не скільки обсяг доступної публі-
чної інформації, скільки прозорість методології її форму-
вання і контроль за її зміною.

У цьому контексті необхідно визначитися, чи є за-
стосування національних правил бухгалтерського обліку ба-
р'єром для поширення економічної інформації. В умовах
закритої економічної системи, за наявності організаційних
заходів з обмеження до неї доступу, відповідь має бути
ствердною. У закритій економіці національна методоло-
гія бухгалтерського обліку є однім із заходів забезпечен-
ня державної монополії на економічну інформацію. В умо-
вах відкритої економіки й інформаційного суспільства
відповідь однозначна — заперечувальна. Поширення пуб-
лічної економічної інформації неможливо стримати мето-
дологічними бар'єрами. Національний трансакційний сек-
тор має достатній досвід трансформації фінансової
звітності вітчизняних підприємств у формат, прийнятний
для іноземного інвестора, за різними стандартами. Відтак,
якщо доступ до такої інформації недобросовісних спожи-
вачів, насамперед конкурентів, у тому числі й іноземних,
не можливо обмежити, застосування такого захисного ба-
р'єру, як закрита національна методологія формування
економічної інформації є недоцільним.

В умовах відкритої національної економіки, подаль-
шої її інтеграції у світовий та європейський простір існу-
вання режиму вільної торгівлі ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності за прозорими, за-
гальнозрозумілими й уніфікованими наднаціональними
правилами, зокрема МСФЗ, не становить загрозу інфор-
маційній безпеці держави.

Важливою передумовою розширення доступу до
інформації є економічна доцільність здійснення відповід-
них заходів, зокрема слід оцінити досягнення збалансо-
ваного ефекту на макроекономічному рівні та на рівні
суб'єктів господарювання.

При цьому розглядається питання наявності інтересу
щодо розширення доступу до економічної інформації з
боку власника ресурсів, у залученні яких заінтересовані
держава і суб'єкти господарювання (фінансовий капітал,
нові технології тощо), який має інституціоналізовані вимоги
(стандарти представлення) до економічної інформації.
Також розглядається співвідношення зменшення/
збільшення трансакційних витрат на рівні національної еко-
номіки для зовнішніх користувачів економічної інформації
та суб'єктів, які її формують.

Розширення доступу до економічної інформації є еко-
номічно обгрунтованим, якщо досягається зменшення
трансакційних витрат на макроекономічному рівні й на рівні
суб'єктів господарювання, або макроекономічний ефект
від скорочення рівня трансакційних витрат перевищує
зростання трансакційних витрат суб'єктів, які формують
економічну інформацію. У національній та світовій еко-
номіці основним об'єктом інвестування є підприємницька
діяльність, а інвестиційні потоки в реальну економіку
спрямовуються через корпоративні механізми та створен-
ня дочірніх або спільних підприємств. З іншого боку, при-
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ватний сектор економіки є найбільш заінтересованим у
залученні дешевих інвестиційних ресурсів для розвитку й
модернізації виробництва, а також у відкритості та прозо-
рості бізнесу для виходу на іноземні товарні та фінансові
ринки.

Державна програма активізації розвитку економіки на
2013—2014 рр. [2] визначила обсяг небюджетного фінан-
сування, необхідний для реалізації її заходів на рівні близь-
ко 47 млрд дол. США, що можна вважати мінімальною по-
требою докризової економіки України в інвестиціях.

За оцінками фахівців ЮНКТАД (Конференція ООН з
торгівлі та розвитку), у 2011 р. глобальні прямі іноземні
інвестиції перевищили середній докризовий рівень і досяг-
ли рівня 1,5 трлн дол. США. При цьому потоки в розвинуті
країни зросли на 21 % до 748 млрд дол. США, у країни,
що розвиваються, — на 11 %, відповідно 684 млрд дол.
США, у країни з перехідною економікою — на 25 %, до
92 млрд дол. США. Відтак частка прямих іноземних інвес-
тицій, залучених до країн, що розвиваються, і країн з пе-
рехідною економікою, становить 45 і 6 % відповідно. За
оцінками фахівців, найбільший інвестиційний потенціал
мають транснаціональні корпорації. Грошові авуари най-
більших 100 транснаціональних корпорацій перевищують
5 трлн дол. США, розмір капіталу, який може бути інвес-
тований, становить 500 млрд дол. США, або третину гло-
бальних прямих іноземних інвестицій [3].

Відповідно у національної економіки є попит на прямі
іноземні інвестиції, а у світової економіки — певні пропо-
зиції, тому для задоволення попиту необхідно створити
умови, у тому числі й інституціональні.

За наявності заінтересованості з боку як зовнішніх ко-
ристувачі економічної інформації, які є власниками ре-
сурсів, так і суб'єктів, які формують таку інформацію в ун-
іфікації правил ведення бухгалтерського обліку і складан-
ня фінансової звітності, як заходу із зменшення трансакц-
ійних витрат, цей процес є ефективним і економічно вигід-
ним.

Процес запровадження уніфікованих наднаціональних
правил, якими є МСФЗ, супроводжуватиметься для
суб'єктів господарювання і економіки зростанням у корот-
костроковій перспективі трансакційних витрат, пов'язаних
із процесом переходу до нових правил.

Частина додаткових фінансових витрат суб'єкта гос-
подарювання у зв'язку із запровадженням МСФЗ матиме
короткостроковий або разовий характер і буде пов'язана
із реалізацією певних заходів, зокрема трансформація
фінансової звітності, складеної на іншій концептуальній
основі, у звітність за МСФЗ, автоматизація процесу скла-
дання фінансової звітності за МСФЗ, перехід на МСФЗ при
веденні бухгалтерського обліку та навчання персоналу.

Проте застосування МСФЗ зумовлює постійне поне-
сення збільшених витрат суб'єкта господарювання, пов'я-
заних із залученням висококваліфікованих фахівців, які во-
лодіють достатнім обсягом знань для організації й веден-
ня бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності
за МСФЗ, та залучення для підтвердження фінансової
звітності аудиторської компанії відповідної спеціалізації.

Однак у середньо- і короткостроковій перспективі це
приведе до скорочення трансакційних витрат суб'єкта гос-
подарювання за рахунок скорочення видів обліку внаслі-
док методологічної інтеграції вимог різних зовнішніх спо-
живачів економічної інформації, зокрема інвестора, влас-
ника та державних органів, при цьому формуються додат-
кові конкурентні переваги на ринку у вигляді зрозумілої
для великої кількості інвесторів фінансової звітності. З
іншого боку, скорочуватимуться трансакційні витрати інве-
сторів на входження в економіку й користування її інфра-

структурою, а також руху капіталу та ресурсів, що в ціло-
му матиме позитивний макроекономічний ефект.

Ставлення менеджменту суб'єктів господарювання та
інвесторів до запровадження МСФЗ розкривають резуль-
тати опитування, проведеного АССА "На шляху до зрос-
тання конвергенції: оцінка перспектив створення глобаль-
них систем фінансової звітності з точки зору фінансових
директорів та інвесторів" [10], яке показало, що майже 40
% фінансових директорів підтримали ідею переходу на
МСФЗ та готові понести витрати на ці цілі. Тільки кожен
п'ятий (18%) респондент вважає, що витрати на такий пе-
рехід перевищать ту вигоду, яку вони можуть отримати з
цього. Майже третина інвесторів вважає, що такий перехід
фінансово виправданий і лише деякі (7%) переконані, що
переходити на МСФЗ не варто.

Відтак, оцінка економічних наслідків запровадження
МСФЗ має забезпечити науково обгрунтоване управління
трансакційними витратами інституту бухгалтерського об-
ліку.

Не всі суб'єкти господарювання підприємницького сек-
тору економіки заінтересовані у залученні інвестицій на
організованих ринках капіталу, відповідно у них немає еко-
номічно обгрунтованої потреби в досягненні високих кри-
теріїв прозорості ведення бізнесу та формування економ-
ічної інформації, зокрема це стосується суб'єктів малого і
середнього підприємництва. Для таких суб'єктів господа-
рювання, якщо немає заінтересованого власника інвести-
ційних ресурсів, який не знає національних правил веден-
ня бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності, відсутній економічний ефект від запровадження
МСФЗ. Тому додаткові трансакційні витрати на формуван-
ня фінансової звітності за наднаціональними правилами не
матимуть наслідком додаткові економічні вигоди для суб-
'єкта господарювання, насамперед щодо поліпшення ре-
жиму доступу до ресурсів і їх здешевлення.

Враховуючи різнонаправлені потреби суб'єктів госпо-
дарювання у залученні ресурсів, їх інвестиційної приваб-
ливості, фінансової спроможності, запровадження МСФЗ
не для всіх суб'єктів господарювання може забезпечити
оптимізацію трансакційних витрат, пов'язаних з інститутом
бухгалтерського обліку як для користувачів фінансової
звітності, так і для суб'єктів господарювання, які її форму-
ють. Відповідно сфера застосування МСФЗ у підприєм-
ницькому секторі має бути обмежена.

Держава визначила вимоги до обов'язкового застосу-
вання МСФЗ тільки для суспільно значимих суб'єктів гос-
подарювання, які залучають інвестиційні ресурси через ем-
ісію інструментів власного капіталу та/або ведуть
діяльність з надання фінансових послуг, залучають ресур-
си домогосподарств і суб'єктів господарювання, здійсню-
ють професійну діяльність на ринку цінних паперів. Фор-
мування сфери обов'язкового застосування МСФЗ за прин-
ципом суспільного значення діяльності суб'єктів господа-
рювання, забезпечило охоплення цим процесом усіх сек-
торів економіки. Враховуючи потенційні економічні виго-
ди для кожного і загалом для економіки, запровадження
МСФЗ у визначеній сфері є економічно обгрунтованим.

Найбільш проблемним є процес застосування МСФЗ в
суб'єктах господарювання, юридична форма яких не відпо-
відає економічному змісту, а саме публічних акціонерних
товариствах, що не є такими за обсягами діяльності, про-
зорістю ведення бізнесу, інвестиційною політикою. Основ-
на причина такої ситуації — формальне виконання зако-
нодавства щодо перетворення відкритих акціонерних то-
вариств, яке зумовлено розпорошеністю власників унасл-
ідок недосконалого механізму приватизації та низькою як-
істю менеджменту.
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Для держави запровадження МСФЗ також зумовлює
понесення трансакційних витрат, насамперед пов'язаних
із перекладом МСФЗ, їх розміщення в мережі Інтернет для
вільного доступу, перепідготовкою кадрів, удосконален-
ням навчального процесу, технічним і кадровим забезпе-
ченням прийняття звітності за новими стандартами, оск-
ільки це потребує великих витрат організаційних, фінан-
сових та інтелектуальних ресурсів держави.

Тому державна політика розширення сфери обов'яз-
кового застосування МСФЗ як елемент управління трансак-
ційними витратами інституту бухгалтерського обліку має
бути зваженою й економічно обгрунтованою.

Особливу групу суб'єктів, за рахунок яких може бути
розширено коло підприємств, що обов'язково застосовують
МСФЗ, становлять суб'єкти великого підприємництва. При
цьому необхідно врахувати, що суттєва їх частка це публічні
акціонерні товариства, і вже застосовують МСФЗ, а інша —
державні підприємства. Щодо останніх можна погодитись
на застосування ними МСФЗ, як заходу підвищення інвес-
тиційної привабливості національної економіки та підвищен-
ня ефективності використання державної власності.

Не вбачається економічних підстав для розширення в
середньостроковій перспективі обов'язкового за-
стосування МСФЗ, за умови незмінності тенденцій еконо-
мічного розвитку, за рахунок інших категорій підприємств
— малих та середніх.

Суб'єкти малого підприємництва і середні підприєм-
ства, які не виходять на ринки капіталу, а відповідно не
мають широкого кола зовнішніх споживачів інформації, по-
требують спрощення вимог до організації й ведення ними
бухгалтерського обліку обсягу та форм фінансової
звітності, які формувалися відповідно до вимог МСФЗ, ор-
ієнтованих на великих інвестиційно привабливих суб'єктів
господарювання з широким колом заінтересованих кори-
стувачів фінансової звітності.

Враховуючи, що найбільш інвестиційно привабливі
суб'єкти господарювання застосовуватимуть МСФЗ, реш-
та вітчизняних підприємств, насамперед малі та середні,
вестимуть облік і складатимуть фінансову звітність за
П(С)БО. Тому створено належні умови для того, щоб у
П(С)БО більшою мірою враховувати особливості націо-
нальної інституціональної системи, насамперед імплемен-
тувати норми цивільного і господарського законодавства,
вимоги європейських актів, а також запити вітчизняних
зовнішніх користувачів фінансової звітності.

ВИСНОВКИ
Інституціональні чинники понесення трансакційних вит-

рат інституту бухгалтерського обліку знаходяться поза
сферою впливу окремого суб'єкта економічних відносин,
відповідно управляти трансакційними витратами соціаль-
но-економічного інституту слід на інституціональному рівні
шляхом проведення інституціональних реформ. Управлі-
ння трансакційними витратами інституту бухгалтерського
обліку відбувається через регулювання рівня відкритості
системи економічної інформації для суб'єктів інших інсти-
туціональних систем. Відповідно оптимізація трансакцій-
них витрат у підприємницькому секторі економіки через
інститут бухгалтерського обліку відбувається у двох взає-
мопов'язаних напрямах — створення умов для застосуван-
ня МСФЗ та регламентація бухгалтерського обліку на на-
ціональному рівні.
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