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паритетність розвитку окремих підприємств. Сьогодні держава повинна 
забезпечити стабільні сприятливі умови для розвитку підприємств у 
легальній економіці. Необхідно створити для бізнесу таке інституційне 
середовище, для якого тіньова економіка була б неефективною. 
Стратегічною метою держави на шляху подолання розповсюдження 
тіньової економіки також є вдосконалення методів і форм оцінки тіньової 
економіки, удосконалення відповідних законодавчих норм регулювання 
національної економіки. Чітко визначити рівень та масштаби тінізації 
діяльності підприємства майже неможливо, оскільки відсутніми є 
загальновизнані методи оцінки тіньової економіки. Розвиток тіньової 
економіки призвів до прямих загроз економічній безпеці підприємств. Для 
поліпшення інвестиційного клімату в Україні та подальшого розвитку 
національної економіки необхідно вести облік впливу тіньової економіки 
на економічну безпеку підприємств. Зазначене надасть можливість мати 
реальну картину ситуації в економіці та приймати більш обґрунтовані, 
дієві рішення при реформуванні національної економіки.  
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ПОЗІРНА ДИХОТОМІЯ ДЕРЖАВНОГО І ПРИВАТНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ТА «ТІНЬ ІЄРАРХІЇ»  
 

Загалом на сьогодні є два типи регулювання у сфері бухгалтерського 
обліку:  

- приватне регулювання;  
- державне регулювання.  
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Регулювання обліку приватним сектором ґрунтується на ідеї про те, 
що найкраще з точки зору суспільного інтересу є регулювання приватним 
сектором. Приватне регулювання має місце, коли професія встановлює і 
забезпечує дотримання правил і норм. В США приватне регулювання має 
місце останні більше, ніж шістдесят років. Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФЗ), що використовуються в Україні видаються, 
по суті, приватним видавцем, який, однак отримав певний контроль з боку 
державного сектору під час реформи Фонду МСФЗ на початку цього 
століття.  

Ці два підходи застосують два різних ментальних підходи. 
У приватному регулюванні наголос робиться на відповідальності, 
дотриманні професійних стандартів, якості надання послуг, дії елементів 
ринку, конкуренції. У державному регулюванні акцентується страх, 
покарання.  

Серед західних науковців і бухгалтерів існує консенсус, що приватне 
регулювання є більш ефективною формою [3]. Насправді, приватне 
регулювання є продовженням саморегулювання, коли регулювання 
віддане на розсуд професійним організаціями. Тенденція 
саморегулювання мала сильний тренд у минулому двадцятому столітті. 
Саморегулювання спрямоване на надання високоякісних послуг клієнтам. 
Основною перевагою саморегулювання є знання і технічна експертиза, 
яка є більшою ніж у регулятора при державному регулюванні. Ще одна 
важлива причина застосування саморегулювання є те, що воно сприяє 
кращому розвитку професії.  

До того ж правила обліку, видані приватними регуляторами, носять 
менш формалізованих характер ніж при державному регулюванні. Така 
неформальність знижує витрати на законотворчість, сприяє швидкій 
адаптації до нових економічних умов, а також дозволяє більш гнучкий 
контроль за дотриманням правил.  

Ще однією перевагою саморегулювання є те, що витрати на таке 
регулювання несе, як правило, діяльність, яка підлягає регулюванні в той 
час, як при державному регулюванні – платників податків.  

Водночас недоліком саморегулювання є низький рівень покарання та 
небажання «виносити сміття», коли справа стосується проступків. До того 
ж, деякі автори наводять докази того, що регулювання є більш стабільним 
і користується більшою повагою у суспільстві, якщо воно є результатом 
спільних зусиль як державних органів, так і приватних секторів. Може 
тому, пропонується до використання дворівнева система регулювання, в 
якому державний орган здійснює нагляд за приватним органом.  

Іншими словами ми вважаємо, що дискусія, яка сьогодні точиться, 
щодо дихотомії приватного та державного регулювання є позірною, 
оскільки передовою практикою на сьогодні є об’єднання цих двох 
підходів. Технічна частина регулювання віддається приватному секторові 
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через те, що саме в останньому формується необхідна експертиза (глибокі 
технічні знання) для регулювання, водночас держава залишає за собою 
право на втручання у вигляді так званої «тіні ієрархії» (потужність 
держави підтвердити свою владу над рішенням недержавних агентів, яку 
останні постійно відчувають і діють у такий спосіб, щоб уникнути такого 
втручання з боку держави). Наявність «тіні ієрархії» дисциплінує 
приватного укладача стандартів, регулятора діяти належним чином.  

По суті, на сьогодні, основне питання, що стосується регулювання 
обліку у провідних країнах, є питання про те, якою має бути сила «тіні 
ієрархії» в системі? 

У подібній системі регулювання має місце ситуація, коли об’єкт і 
суб’єкт регулювання збігаються, однак завдяки наявності такого 
запобіжника, як належна правова процедура, різних інтересів всередині 
приватного регулятора, «тіні ієрархії» цей процес працює ефективно.  

Подібні системи регулювання використовуються у провідних країнах 
світу, а фактично в усіх розвинутих країнах. Так, наприклад, США, з 
1973 р. діє приватний видавник стандартів, який контролюється 
державним органом Комісія із цінних паперів і фондового ринку 
(SEC) [2]. Кориснішим для України є приклад Німеччини, країни зі 
схожою інституційною структурою (кодифіковане право), яка у 1998 року 
вирішила також забрати владу у регулюванні обліку від держави до 
приватного сектору [1].  

Шляхом вперед для України з точки зору регулювання обліку з 
огляду на глобальні тренди та перехід на МСФЗ, має бути приватне 
регулювання обліку підкріплене «тінню ієрархії» з боку держави. Таке 
регулювання забезпечить належну експертизу ухваленого регулювання, 
збільшить сприйняття такого регулювання користувачами, зекономить 
певні кошти державним органам, а найголовніше, сприятиме підвищенню 
рівня регулювання у цілому.  
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