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менше 20 мільйонів гривень і обробляють не більше 
3 тис. га землі, пільгове оподаткування планують за-
лишити [10].

На нашу думку з метою удосконалення фіксова-
ного сільськогосподарського податку при його обчис-
ленні слід враховувати суму одержаного прибутку 
платника ФСП за звітний період і здійснювати кори-
гування нарахованої суми ФСП, застосовуючи попра-
вочний коефіцієнт на податок на прибуток.

Також слід зазначити, що реформування системи 
оподаткування сільськогосподарських підприємств 
безпосередньо впливає на удосконалення податко-
вого обліку і звітності, як основних складових цієї 
системи.
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Постановка проблеми. Однією із найважливіших 
функцій, яку на сьогодні виконує бухгалтерський 
обік в суспільстві, є розподіл ресурсів в національній 
економіці, що передбачає надання сигналів корис-
тувачам фінансової звітності про доцільність інвес-
тування і кредитування тих підприємств, які мають 
найбільш прийнятні для інвестора або позичальни-

ка фінансові показники. Обґрунтувати сутність роз-
поділу капіталу в умовах зростання і зміни запитів 
користувачів облікової інформації на сьогодні спро-
можна контрактна теорія, яка дозволяє:

– пояснити причини виникнення і значення для 
забезпечення ефективності контрактних взаємовід-
носин значної кількості інструментів, які тривалий 
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час використовуються в обліковій практиці (консер-
ватизм, суттєвість тощо);

– використовуватись для здійснення еволюційно-
го аналізу системи облікових стандартів, які постій-
но змінюються під впливом різних інституційних 
факторів;

– обґрунтувати теоретичні аспекти здійснення 
професійного судження бухгалтера та політику фор-
мування фінансової звітності менеджментом;

– розглянути проблему ефективності функціону-
вання діяльності підприємства крізь призму ефек-
тивності контрактних взаємовідносин.

Розвиток контрактної теорії обліку дозволяє під-
няти інституційні облікові дослідження на новий 
якісний рівень та сприятиме подальшому удоскона-
ленню облікової практики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням розвитку контрактної теорії обліку в контексті 
вирішення агентської проблеми присвячені праці 
Р. Болла, Е.Ю. Воронової, М. Дженсена, С.П. Кот-
харі, Р.А. Ламберта, У. Меклінга, К. Раманни, 
Д.Дж. Скіннера, Дж. Стаубуса, Ш. Сундера, Р. Уот-
тса, Дж. Циммермана та ін.

Постановка завдання. Основним завданням дослі-
дження є аналіз розвитку, сутності та обґрунтування 
основних характеристик контрактної теорії бухгал-
терського обліку, яка відіграє значну роль в обґрун-
туванні порядку розподілу капіталу в економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним 
із перших, хто зробив значний внесок в розвиток 
контрактної теорії бухгалтерського обліку, був проф. 
Р. Болл, який здійснив спробу розробки формулю-
вання цілісного погляду на бухгалтерський облік та 
аудит в контексті теорії фірми Р. Коуза, орієнтованої 
на зменшення контрактних витрат.

Відштовхуючись від гіпотези про розуміння фір-
ми як інституційної структури, яка має ефективну 
контрактну рівновагу, проф. Р. Болл на прикладі 
окремих об’єктів обліку (наприклад, витрати на до-
слідження та розробки) намагався показати роль об-
ліку та аудиту у встановленні та підвищенні ефек-
тивності контрактного процесу фірми, що забезпечує 
вирішення проблеми мінімізації контрактних ви-
трат.

Значну увагу автор приділив розгляду ролі бух-
галтерського обліку і аудиту в процесі трансферт-
ного ціноутворення (формування «квазі-цін»), яке 
є одним із інституційних явищ. Подібні контракти 
укладаються між покупцями і споживачами, які є 
взаємопов’язаними особами за внутрішньофірмови-
ми цінами. Відповідно, на думку автора в контексті 
такої контрактної перспективи бухгалтерський об-
лік є спеціальною функцією з надання інформації, 
яка допомагає фірмам у встановленні їх квазі-цін 
або навіть для їх самостійного встановлення. Аудит 
розглядається як функція фахівця щодо винесення 
рішення відносно виконання контракту, що визна-
чається на основі облікових даних, але що попере-
дньо не обґрунтовують конкретний обліковий метод, 
який має бути використаний для розрахунки таких 
даних [2, с. 31]. На встановлення квазі-цін на осно-
ві використання облікової інформації впливають такі 
базові концепції обліку і аудиту як «незалежність», 
«правдиве і справедливе бачення», «перевірюва-
ність» тощо.

Стосовно актуальності застосування розроблених 
засад контрактної теорії Р. Болла в наші дні, то слід 
відмітити, що не зважаючи на актуальність запропо-
нованого ним підходу для подальшого розвитку тео-
рії бухгалтерського обліку більшість наведених ним 

прикладів на сьогодні частково втратили свою акту-
альність, що може бути обґрунтовано наступним:

1) Автор відмічає, що для формування квазі-цін, 
які жодним чином не пов’язані із ринковими ціна-
ми, можна використовувати такі облікові показники 
як чистий дохід, вартість чистих активів, амортиза-
ційні витрати [2, с. 5], а в цілому система обліку є 
технологією визначення квазі-цін [2, с. 6], внаслідок 
чого він робить висновок, що бухгалтерська звітність 
(у тому числі звіт про прибутки і збитки та баланс) 
не містить ні набору ринкових цін, ні оцінки набору 
ринкових цін. Однак, у 2006 році FASB було випу-
щено Положення про стандарти фінансового обліку 
№ 157 «Вимірювання за справедливою вартістю», 
яким було встановлено загальну модель вимірюван-
ня за справедливою вартістю в GAAP US. Основною 
відмінністю цього положення від попередніх є те, що 
воно визначає справедливу оцінку як ринково-орі-
єнтоване вимірювання, а не підприємство-орієнтова-
не [6, с. 3], що передбачає дотримання припущення, 
що учасники ринку будуть використовувати сформо-
вану обліком справедливу вартість при оцінці акти-
вів або зобов’язань. Відповідно, після виходу цього 
положення система обліку за американськими стан-
дартами надає інформацію про активи і зобов’язання 
в змішаній ринково-історичній оцінці, що не дозво-
ляє її розглядати повною мірою в якості інструменту 
обґрунтування квазі-цін.

2) Також проф. Р. Болл наводить приклад невід-
повідності облікових правил відносно одного й того 
ж об’єкт обліку в залежності від його шляху надхо-
дження на підприємство. Зокрема, в FAS 2 «Облік 
витрат на дослідження та розробки» зазначається, 
що всі витрати на дослідження та розробки повинні 
бути включені до складу витрат періоду, проте в об-
ліку дозволено оприбутковувати одержані ззовні па-
тенти. Однак, якщо капіталізація таких витрат до-
зволена аудитором, то з’являється можливість для 
підвищення результатів функціонування менедж-
менту внаслідок збільшення вартості чистих активів 
та збільшення прибутку поточного періоду [2, с. 3]. 
На основі такого прикладу автор намагався показа-
ти роль аудитора в контрактному процесі та мож-
ливість його впливу на зменшення контрактних ви-
трат. Однак, з виходом у 1985 р. положення «Облік 
витрат на програмне забезпечення для комп’ютерів, 
що підлягає продажу, оренді чи іншій формі реаліза-
ції» та у 1998 році положення «Облік витрат на роз-
робку програмного забезпечення» (SOP 98-1) в США 
було дозволено за умови відповідності встановленим 
критеріям капіталізувати витрати на розробку про-
грамного забезпечення, як одного із видів витрат на 
дослідження і розробки. Відповідно, на сьогодні в 
частині даного об’єкту вплив аудитора на контрак-
тний процес частково зменшений. Проте, сформульо-
вана автором теза, що попит на незалежний аудит 
функціонально залежить від тривалості контракту, 
його новизни та рівня невизначеності, має важливе 
значення для розуміння сутності аудиту витрат на 
дослідження та розробки і до сьогодні.

Загальною ідеєю, яку намагався донести в своїй 
праці проф. Р. Болл є те, що будь-який контрактний 
процес передбачає необхідність здійснення витрат. 
Економічною роллю фірми та її інституційних власти-
востей є мінімізація таких витрат, зокрема, на основі 
використання інструментів бухгалтерського обліку та 
аудиту, які дозволяють сформувати необхідні переду-
мови для укладання та реалізації контрактів.

В подальших дослідженнях Р. Болл розвивав про-
блематику ролі бухгалтерського обліку в контрак-
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тному процесі, зокрема, роль вибору методів амор-
тизації. Одним із висновків, до якого він дійшов, що 
існування різних облікових технік і методів (нараху-
вання, амортизація, бюджетування, стандарт-костс 
та ін.) означає, що вони дозволяють одержати конку-
рентні переваги у порівнянні із формуванням контр-
актів на основі ринкових цін [2, с. 14]. Виходячи з 
цього, їх слід розглядати не лише як механізми об-
лікової оцінки фактів господарського життя, а і як 
інструменти контрактної взаємодії.

Важливу роль в розвитку контрактної теорії бух-
галтерського обліку на основі досліджень в сфері те-
орії фірми також здійснив проф. Ш. Сундер. У пра-
ці «Теорія бухгалтерського обліку та управління» 
(1996 р.) [9] він розглянув діяльність організації в 
розрізі трьох основних концепцій, які є важливими 
для розуміння їх систем обліку та управління:

– організацію слід розглядати як набір контрак-
тів серед окремих суб’єктів або груп суб’єктів, вклю-
чаючи менеджерів, інвесторів, співробітників, спо-
живачів та постачальників;

– системи обліку і управління полегшують про-
цес обміну інформацією та впливають на дизайн 
контрактів, за допомогою обміну інформацією мож-
ливим є вирішення конфліктів між учасниками 
контракту;

– в організації управління існує тоді, коли існує 
стійкий баланс між інтересами її учасників, що стає 
очевидним коли бухгалтерський облік відіграє важ-
ливу роль в такій контрактній перспективі.

Таким чином, для кращого розуміння сутності 
бухгалтерського обліку кожна фірма повинна бути 
розглянута як сукупність контрактів між раціональ-
ними агентами. Виходячи із запропонованого Ш. 
Сундером підходу, з одного боку бухгалтерський об-
лік допомагає реалізувати і виконувати контракти, 
надаючи інформацію про надходження і витрачання 
ресурсів, про виконання договорів з різними контра-
гентами, надаючи інформацію суспільству та для за-
лучення нових постачальників капіталу, що в ціло-
му дозволяє мінімізувати виникнення конфліктних 
ситуацій між агентами і принципалами. А з іншо-
го боку, порядок організації бухгалтерського обліку 
на підприємстві, наприклад, вибір форми ведення та 
форми організації обліку, є предметом іншого контр-
акту, що укладається між принципалом та суб’єктом 
ведення обліку і реалізації професійного судження 
(бухгалтером або менеджером). 

Враховуючі значні напрацювання в сфері контр-
актів, зокрема, побудову контрактної моделі фірми 
та їх вплив на розвиток економічного інституціо-
налізму, на думку проф. Ш. Сундера повинна бути 
розпочата розробка дієздатної облікової теорії, що 
базуватиметься на простій моделі функціонування 
організації, за винятком змінних, які не використо-
вуються для обробки облікових систем [8, с. 3]. Наяв-
ність теоретичних напрацювань в сфері контрактної 
теорії бухгалтерського обліку дозволить обґрунтува-
ти теоретичні передумови щодо ролі бухгалтерського 
обліку в процесі розробки та забезпечення реалізації 
контрактів, з яких складається фірма.

Більш широкій популяризації контрактної теорії 
бухгалтерського обліку сприяли дослідження проф. 
Дж. Стаубуса, який не лише підтримував положення 
даної теорії, а також піддавав їх значній критиці. 
Зокрема, він не погоджувався із твердженням щодо 
пріоритетності впливу обліку контрактних витрат 
на розвиток бухгалтерського обліку. На його думку 
забезпечення надання облікової інформації для під-
тримки контрактних взаємовідносин є лише окре-

мим випадком більш широкого впливу конфлікту 
інтересів на розвиток обліку [7, с. 1]. Наприклад, 
більш важливе значення бухгалтерський облік має 
в умовах інтеграції різних видів діяльності фірми, 
надаючи інформацію про доходи та витрати кожного 
із видів діяльності, їх підрозділи, та відображаючи 
результати їх інтегрованої взаємодії. В даному ви-
падку провідну роль відіграє управлінський облік, 
забезпечуючи формування внутрішніх облікових цін, 
що використовуються для проведення внутрішньофі-
мових трансакцій. Така позиція Дж. Стаубуса є поді-
бною до підходу Р. Болла, оскільки в даному випад-
ку систему обліку можна розглядати в якості засобу 
інформаційної підтримки процесу внутрішнього ці-
ноутворення в рамках інтегрованої фірми.

Остаточного оформлення у вигляді повноцінної 
теорії бухгалтерська теорія контрактів набула завдя-
ки праці проф. Р.А. Ламберта «Контрактна теорія 
та бухгалтерський облік» (2001 р.), в якій було роз-
глянуто конфлікт між двома (або декількома) сто-
ронами та обґрунтовано роль облікової інформації у 
вирішенні такого конфлікту. Зокрема, автором була 
розроблена загальна модель агентської проблеми 
(рис. 1).

Обговорення 
контракту s(х, у)

Агент обирає 
дію (а)

Вивчення показників 
ефективності 
(х, у та ін.)

Агент оплачується s(х, у)
Принципал дотримується
х - s(х, у)

s – функція винагороди;
у – вектор показників ефективності, які будуть використовуватися в контракті;
х – результат дыяльності фірми.

Рис. 1. Послідовність дій в моделі агентської 
проблеми з позиції контрактної теорії 

бухгалтерського обліку [5, с. 6]

Виходячи із запропонованої моделі (рис. 1), прин-
ципал обирає систему оцінки ефективності, яка ви-
значає показники ефективності діяльності агента (або 
інформаційні сигнали), на основі яких буде базува-
тись його винагорода і форма функції, яка пов’язує 
показники ефективності з винагородою агента. На 
підставі цього контракту агент обирає вектор дій, 
які можуть включати операційні, фінансові або ін-
вестиційні рішення. Ці рішення, поряд з іншими зо-
внішніми факторами (що як правило, моделюються 
як випадкові величини), впливають на показники 
ефективності, а також на «результат» функціонуван-
ня фірми (грошовий потік в кінці звітного періоду, 
ліквідаційні дивіденди тощо). Після спільного аналі-
зу показників ефективності здійснюється оплата ді-
яльності агента у відповідності до умов контракту.

Представлена проф. Р.А. Ламбертом модель є за-
гальним підходом до проведення подальших науко-
вих досліджень в даній сфері, вона може мати зна-
чну кількість варіацій в залежності від наступних 
змінних:

– форма надання інформаційних сингалів прин-
ципалу (автоматично в режимі он-лайн; узагальнено 
в кінці періоду, з можливістю деталізації за необхід-
ності; на основі складеного агентом звіту; на осно-
ві аудиторського висновку; на основі інформації про 
курс акцій з фондового ринку тощо);

– агентські документи, в яких міститься інфор-
мація щодо якості здійснення агентом певних дій, 
що можуть бути одержані до або під час укладан-
ня контракту (наявні вміння, схильність до ризику 
тощо).

Окрім загальної спрощеної моделі автором також 
були розроблені багаторівневі моделі, моделі з різ-
ними результатами та ‘«LEN» моделі (для лінійного 
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контракту, негативної експонентної корисності, нор-
мального розподілу результатів), що обґрунтовують з 
позиції обліково-контрактної перспективи оптималь-
ні напрями вирішення агентської проблеми.

Головне досягнення проф. Р.А. Ламберта в розви-
тку контрактної теорії обліку полягає в формуван-
ні її концептуальної основи, яка дозволяє обмежити 
сферу її поширення та скеровувати подальші науко-
ві дослідження з даної проблематики. Зокрема, ним 
були виділені наступні перспективи розвитку обліко-
вих досліджень в сфері теорії контрактів:

– агрегація показників ефективності на основі 
використання облікового інструментарію;

– розробка моделей перетворення інформації про 
грошові потоки на результуючі показники діяльності 
підприємства;

– вирішення проблеми маніпулювання доходами 
в звітності підприємства шляхом розробки оптималь-
ної форми контракту;

– приділення більшої уваги преміюванню агентів 
на основі зміни показників акцій компанії на ринку, 
на відміну від прив’язки до показників звітності;

– забезпечення оптимального розподілу ресурсів 
на підприємстві на основі використання облікової ін-
формації (реалізація внутрішніх контрактів).

Слід обов’язково відмітити, що контрактна тео-
рія бухгалтерського обліку не передбачає необхід-
ність розгляду контракту в якості елементарної оди-
ниці облікового спостереження. Питання облікового 
відображення контрактного (договірного) процесу 
на сьогодні достатньо висвітлені в фаховій науко-
вій літературі (І.В. Клименко, Ю.А. Кузьмінський, 
С.П. Ніколаєва, І.В. Орлов, К.В. Ромачнук, К.В. Ши-
манська, О.М. Петрук та ін.) та орієнтовані на під-
вищення ефективності договірної політики шляхом 
забезпечення надання релевантної та оперативної 
облікової інформації. Однак, основна мета розробки 
контрактної теорії обліку передбачає розгляд дещо 
іншої сторони контрактного процесу, пов’язаного з 
виникненням агентської проблеми, та більше стосу-
ється поведінкових аспектів суб’єктів контрактного 
процесу (агента та принципала) та загальної ролі в 
ньому системи бухгалтерського обліку (для транс-
фертного ціноутворення, розподілу капіталу тощо), 
як забезпечуючої підсистеми та як учасника контр-
актних взаємовідносин (в частині реалізації профе-
сійного судження).

Розвиток контрактної теорії бухгалтерського об-
ліку поступово змінює розуміння сутності бухгалтер-
ського обліку як окремого соціально-економічного 
інституту. Як відмічає з цього приводу Е.Ю. Воро-
нова, обліковий процес більше не сприймається як 
суто технічний процес, який тільки реєструє і уза-
гальнює факти господарського життя, а скоріше як 
явище, що пов’язане з політичними, економічними 
і культурними аспектами [1, с. 201]. Таким чином, 
контрактна теорія дозволяє розширити предмет бух-
галтерського обліку, включити його до складу ін-
струментів управління контрактними взаємодіями, 
внаслідок чого він може вважатись інституційною 
практикою, яка має глибокий історичний досвід та 
орієнтована на вирішення агентської проблеми. Про 
це може свідчити існування ряду історично сформо-
ваних облікових принципів, зокрема, принципу ав-
тономності.

На сьогодні розвиток наукових досліджень в сфері 
контрактної теорії обліку в США відбувається шля-
хом вивчення особливостей впливу окремих аспектів 

застосування професійного судження (особливо при 
виборі методів оцінки) в розрізі об’єктів обліку (осно-
вних засобів, нематеріальних активів, гудвілу, дов-
гострокових зобов’язань тощо) на контрактні витра-
ти. За результатами таких досліджень з’являються 
пропозиції щодо удосконалення існуючої облікової 
практики. Наприклад, на думку С.П. Котхарі, К. Ра-
манни та Д.Дж. Скіннера з позиції контрактної пер-
спективи, необхідним є внесення змін до системи об-
лікових стандартів в частині капіталізації витрат на 
внутрішньостворені нематеріальні активів та амор-
тизації гудвілу, що може бути корисним для оцінки 
менеджерів, відповідальних за здійснення злиттів і 
поглинань [4, с. 282]. Таким чином, контрактні вза-
ємовідносини виступають новим мірилом доцільності 
побудови системи облікових стандартів та реалізова-
них в них методів і способів ведення обліку.

В той же час, внесення подібних пропозицій може 
призвести до порушення інших облікових цінностей, 
наприклад «облікового консерватизму», внаслідок 
чого сьогодні можна говорити про конкурентну бо-
ротьбу між прихильниками контрактної теорії об-
ліку та інших теорій, які можуть бути використані 
регуляторами при розробці системи облікових стан-
дартів.

Висновки з проведеного дослідження. Формуван-
ня контрактної теорії бухгалтерського обліку дозво-
лило одержати наступні наукові результати:

– предметом бухгалтерського обліку є сукуп-
ність контрактних відносин, що виникають між 
суб’єктами всередині фірми та між фірмами;

– однією з функцій бухгалтерського обліку в 
світлі контрактної теорії є вимірювання використо-
вуваних агентом ресурсів та окреслення його прав і 
обов’язків, надання інформації принципалу про ви-
конання агентом контракту, забезпечення потенцій-
них агентів обліковою інформацією для підтримки 
ліквідності ринку робочої сили, а також формування 
облікової інформаційної бази для здійснення інфор-
маційної підтримки ведення переговорів та укладен-
ня і реалізації контрактів;

– система бухгалтерського обліку згідно теорії 
контрактів відіграє подвійну роль, з одного боку, ви-
ступаючи інформаційним забезпеченням управління 
контрактним процесом, а з іншого, побудова обліко-
вої системи підприємства є результатом контрактної 
взаємодії. Відповідно, наявні на сьогодні методи і 
способи ведення обліку, реалізовані в національних 
облікових стандартах, є результатом еволюційного 
процесу, і вони є ефективним інструментом забезпе-
чення контрактної взаємодії;

– зміна облікових стандартів впливає на ефек-
тивність контрактної взаємодії, частково змінюючи 
правила гри. І навпаки, з метою підвищення ефек-
тивності контрактних взаємовідносин необхідним є 
внесення змін в існуючі облікові правила, реалізова-
ні в системі облікових стандартів;

– агрегація показників бухгалтерської звітності, 
які використовуються в якості показників ефектив-
ності діяльності агентів, є доцільною у тому випад-
ку, якщо вона забезпечує зменшення контрактних 
витрат.

Перспективами подальших наукових досліджень 
в контексті контрактної теорії бухгалтерського облі-
ку є розробка різних видів агентських моделей, що 
існують на підприємствах, та врахування впливу об-
ліку окремих об’єктів на процес контрактних взає-
мовідносин з метою зменшення контрактних витрат.
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