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Статтю присвячено аналізу «теорії бездіяльного класу» Т. Веблена як методологічної основи інституціонального підходу до професійного бух-
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Інституціональний підхід є одним із провідних методо-
логічних підходів у сучасній економічній науці, від до-
зволяє окреслити міждисциплінарний аспект аналізу 

соціально-економічних явищ. Цей підхід посідає важливе 
місце не лише в економічній теорії, а й у бухгалтерському 
обліку. Ускладнення господарського життя, зростання 

обсягу та темпу господарських операцій обумовлюють 
зміну підходів до професійного судження як складової 
бухгалтерської професії, посилення впливу багатоварі-
антності на формування облікової політики підприємств 
у процесі впровадження МСФЗ визначає необхідність 
дослідження такого впливу на бухгалтерську практику.
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Важлива роль інституціонального підходу в сучас-
них дослідженнях проблематики професійного суджен-
ня обумовлює актуальність цієї статті, яка покликана 
зробити внесок у сферу наукових дискусій щодо про-
фесійного судження як складової впровадження МСФЗ, 
що є невід’ємною частиною євроінтеграційних процесів 
нашій державі.

Проблематика використання інституціонального 
підходу до професійного судження бухгалтера 
знайшла відображення в працях таких вітчиз-

няних дослідників, як С. Бочуля, В. Жук, О. Канцуров,  
С. Легенчук, В. Лень, В. Метелиця, В. Нехай,  І. Юхименко-
Назарук [1–5; 8–10]. 

Варто зазначити суттєвий внесок вищеназваних 
науковців у розробку проблематики інституціонально-
го підходу до професійного судження. Водночас у робо-
тах цих авторів не висвітлені погляди одного з перших 
американських інституціоналістів Т. Веблена на доміну-
ючий тип світогляду в суспільстві як інститут. У своїй 
«теорії бездіяльного класу» американський вчений не 
торкався безпосередньо проблематики професійного 
судження, проте його робота може цікавити дослідни-
ків у контексті взаємозв’язку між виробничою структу-
рою суспільства і домінуючим типом світогляду, а також 
впливу останнього на економічну діяльність, а отже, на 
бухгалтерську практику. 

Метою статті є аналіз «теорії бездіяльного класу» 
Т. Веблена як методологічної основи інституціонально-
го підходу до професійного бухгалтерського судження 
в контексті євроінтеграції. Для досягнення поставленої 
мети необхідно виконати такі завдання:

здійснити огляд публікацій вітчизняних на- �
уковців із проблематики інституціонального 
підходу до професійного судження;
проаналізувати «теорію бездіяльного класу»  �
Т. Веблена з точки зору формування доміную-
чого світогляду і його впливу на економічну ді-
яльність у суспільстві;
сформувати припущення щодо характеру впли- �
ву одно- та багатоваріантності на бухгалтер-
ську професію в рамках «теорії бездільного 
класу» з урахуванням впровадження МСФЗ, що 
супроводжує євроінтеграційні процеси в нашій 
державі. 

Інституціональний підхід посідає чільне місце 
в методології сучасної науки бухгалтерського обліку. 
Досліджуючи вплив інституціональної теорії на форму-
вання сучасної парадигми обліку, О. Канцуров наголо-
шує на тому, що технологічний аспект обліку не може 
бути його рушійною силою. Дослідник висуває гіпотезу 
про бухгалтерський облік як самостійний соціально-
економічний інститут, пропонує додати до досліджень 
у сфері обліку аналіз факторів, що детермінують невід-
повідність дій економічних суб’єктів встановленим нор-
мам [1].    

Т. Бочуля розглядає бухгалтерський облік як ін-
ститут суспільно-економічного розвитку, що підпоряд-
ковується усталеним правилам, а також запроваджує 

власні, обов’язкові для бізнесу. Посилаючись на твер-
дження Дж. Мея, що істина є другорядним критерієм 
вибору методологічного підходу порівняно з корисніс-
тю, Т. Бочуля обґрунтовує корисність обліково-звітної 
інформації як основи прийняття рішень, що дозволяє 
знизити фінансово-економічну невизначеність [2]. 

Досліджуючи предмет бухгалтерського об-
ліку, В. Жук робить справедливе зауваження: якщо 
об’єктивно змінюється реальність, предмет науки має 
залишатися сталим. У протилежному випадку можна 
потрапити в пастку абсолютного релятивізму. Визна-
чення бухгалтерського обліку, дане в Законі України, 
на думку В. Жука, вказує на штучне звуження рамок 
предмета бухгалтерського обліку. Аргументуючи необ-
хідність розширення предмета бухгалтерського обліку, 
вчений вказує на два аспекти, за рахунок яких можливе 
таке розширення: оцінка наслідків інституціональних 
впливів на життєдіяльність підприємства, а також за-
стосування та розвиток інституту «професійного су-
дження» [3].    

В. Жук, аргументуючи застосування інституціо-
нальної теорії у вирішенні проблем розвитку бухгалтер-
ського обліку, наголошує на тому, що інституціональна 
теорія є вершиною сучасної економічної думки і кон-
цепція сталого розвитку може стати потужною ідеєю 
інституціональної мотивації розвитку обліку у світі [4].          

Продовжуючи наукову лінію В. Жука, В. Метели-
ця зазначає, що відсутність значних досягнень у теорії 
бухгалтерського обліку за останні десятиліття, нездат-
ність відповідати на сучасні інституціональні виклики 
створює реальну загрозу для руху науки обліку назад до 
облікової техніки [5, с. 99].  

Узагальнення результатів аналізу наведених публі-
кацій і досліджень дозволяє дійти висновку про важли-
вість інституціонального підходу до проблематики об-
ліку. Основна робота засновника американського інсти-
туціоналізму Т. Веблена – «Теорія бездіяльного класу: 
економічне дослідження інститутів» [6]. Бездіяльний 
клас розглядається вченим як клас людей, не зайнятих 
безпосередньо у продуктивній діяльності, інакше кажу-
чи – у виробництві матеріальних благ (банкіри, торгов-
ці, військові, священники, аристократія). Досліджуючи 
цю проблематику, вчений аргументує важливість інду-
стріального характеру виробництва як ключового фак-
тора не лише економічного розвитку країни загалом,  
а й розвитку свідомості людини.

Основою праці Т. Веблена про бездіяльний клас 
є взаємодія у свідомості людини двох світо-
глядів, які умовно можна охарактеризувати як 

анімістичний (доіндустріальний) і «виробничий» (інду-
стріальний). В основі анімістичного світогляду лежить 
віра людини в надприродні сили, орієнтація на особисту 
майстерність у процесі господарської діяльності, «хи-
жацький» характер конкуренції. Вчений характеризує 
анімістичний світогляд як архаїчний, що укорінився 
в  свідомості людини з часів дикунства. 

Натомість виробничий світогляд, який історично 
настав після анімістичного, формує у людини тип мис-
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лення, що орієнтований на виявлення і дослідження 
причинно-наслідкових зв’язків (причинності, казуаль-
ності) у природі та техніці, а також на мінімізацію осо-
бистісного фактора у господарській діяльності – тобто 
акцент в господарській діяльності зміщується з особис-

тої майстерності на знання і використання причинно-
наслідкових зв’язків процесу виробничої діяльності. 
Розширену порівняльну характеристику двох світогля-
дів подано в табл. 1.

Аналізуючи вплив, який справляє орієнтованість 
економіки на свідомість людини, у роботі Т. Веблена 
можна зробити висновок про дві ключові переваги, які 
має індустріальний характер економіки порівняно з до-
індустріальним:

збільшення масштабів промислового підпри- �
ємництва має наслідком зростання кількості 
матеріальних благ і зниження рівня фінансово-
го підприємництва, а отже, і зниження обсягу 
фінансових махінацій;
індустріальний характер економіки формує  �
специфічний світогляд, який послаблює «хи-
жацький» і «дикунський» характер доіндустрі-
ального світосприйняття.

Важливим висновком з аналізованої праці Т. Ве-
блена є те, що виробничий (нефінансовий) характер 
господарської діяльності, а також відповідна спрямо-
ваність освіти формують розумову дисципліну, яка по-
слаблює негативні прояви анімістичного світогляду, 
такі як заздрісницьке суперництво, грубий характер 
економічної конкуренції, посилення ритуальності в 
повсякденному житті, зростання формальної релігій-
ності – вони, на думку американського вченого, посла-
блюють життєву силу людини, її здатність до виробни-
чої діяльності.     

Таким чином, узагальнення вищенаведеного до-
зволяє зробити висновок про формування спе-
цифічного світогляду в процесі зародження 

індустріальної економіки, в основі якого лежить висо-
кий рівень раціональності та орієнтація на досліджен-
ня причинно-наслідкових зв’язків (казуальності, при-
чинності). У світлі наведених міркувань заслуговує на 
увагу думка іншого видатного американського вченого 

Й. Шумпетера про те, що впровадження подвійного за-
пису в системі обліку стало завершенням формування 
раціоналістичного (ринкового) способу мислення, який 
отримав формальне завершення з поширенням погля-
дів Л. Пачолі в галузі обліку (теоретичне обґрунтування 
і популяризація системи подвійного запису), що підго-
тувало інтелектуальну базу для індустріалізації і форму-
вання капіталістичних відносин у європейських країнах 
[7, с. 121–123].     

Отже, бухгалтерський облік у сучасному його ви-
гляді (подвійний запис) можна розглядати як 
раціоналістичну інтелектуальну складову інду-

стріального суспільства. Використовуючи інституціо-
нальний підхід Т. Веблена, облік необхідно розглядати 
як частину «виробничого» світогляду, яка дисциплінує 
розум: система подвійного запису дозволяє математич-
но точно відслідковувати безпосередні джерела форму-
вання активів, зміну структури активу та пасиву.  

Важливою складовою обліку є професійне суджен-
ня, яке можна визначити як обґрунтоване прийняття на 
власний розсуд, на основі знань та досвіду, рішень бух-
галтером щодо відображення господарських операцій 
в обліку та звітності в умовах багатоваріантності.   

Проблема професійного судження в бухгалтер-
ському обліку є дискусійним питанням. Відсутність 
єдиного підходу до багато- та одноваріантності створює 
підґрунтя для наукових дискусій між вітчизняними вче-
ними, особливо це стосується професійного судження 
в західних стандартах (МСФЗ, ГААП) та радянській 
моделі обліку. С. Легенчук за результатами ґрунтовно-
го дослідження історичних аспектів багатоваріантності 
в обліку дійшов висновку про існування професійного 
судження (багатоваріантності) в кожній із зазначених 

таблиця 1

порівняльна характеристика анімістичного та виробничого світоглядів відповідно до теорії бездіяльного класу    

порівняльна ознака Анімістичний світогляд Виробничий світогляд

Роль особистісного фактора  
у господарській діяльності Значна Незначна

Характер конкуренції Грубий У рамках правил

Основні професії / галузі діяльності Банківська справа, 
юриспруденція, торгівля Інженерна справа

Домінуючий вид підприємництва Фінансовий Виробничий

Рівень: 

фінансових махінацій – Високий Низький

заздрісницького суперництва – Високий Низький

релігійності – Високий Низький

обрядовості, ритуальності в повсяк- –
денному житті Високий Низький

Джерело: складено авторами за [6].
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моделей, в тому числі в радянській, незважаючи на за-
гальноприйняту думку про уніфікований характер облі-
ку в Радянському Союзі [8, с. 96].    

І. Юхименко-Назарук зазначає, що професійне су-
дження базується на принципах англо-саксонської мо-
делі обліку. Перспективи досліджень у цій царині науки 
пов’язані з аналізом особливостей впливу різних груп 
зацікавлених осіб на процес реалізації професійного 
судження бухгалтера [9]. В. Лень та В. Нехай пропону-
ють включити визначення «професійне судження бух-
галтера» в нормативну базу України [10, с. 28]. Водночас 
професійне судження може мати негативний вплив на 
рівень достовірності інформації в обліку [11, с. 259].  

Авторська позиція щодо професійного судження 
(багатоваріантності) полягає у тому, що в рамках 
теорії бездіяльного класу Т. Веблена сучасну сис-

тему обліку необхідно розглядати як складову виробни-
чого світогляду, яка сприяє формуванню раціонального, 
можна навіть сказати, механістичного типу мислення 
у фахівця-бухгалтера. Водночас економічні реалії по-
стіндустріального суспільства – оцифровування еко-
номіки, розвиток креативних індустрій, глобалізація  
(в тому числі євроінтеграція) – викликають суттєві змі-
ни в господарському житі країни. 

Бухгалтерський облік як інформаційно-аналітична 
система економіки базується на таких «індустріальних» 
принципах, як послідовність, безперервна діяльність, 
історична собівартість –  зазначені принципи можуть не 
працювати в галузях цифрової та креативної економіки. 
Виникає питання – який підхід має бути до професійно-
го судження в умовах постіндустріального суспільства, 
якщо частина основних принципів обліку не відповідає 
економічним реаліям?

Простої та однозначної відповіді на це питання 
в рамках цієї статті дати неможливо, це є предметом 
більш детального та глибокого аналізу. Можна ствер-
джувати, що розширена одноваріантність в умовах со-
ціалістичної економіки (як її визначає С. Легенчук) за-
безпечує стійкість і стабільність в обліку як професії, 
виконуючи роль стабілізуючого інституту, спорідненого 
з «виробничим» світоглядом у теорії Т. Веблена. 

Обмежену багатоваріантність, що лежить в осно-
ві МСФЗ, ГААП, П(С)БО, можна розглядати як елемент 
анімістичного типу мислення: багатоваріантність під-
вищує роль особистої майстерності бухгалтера, від-
криваючи перед ним простір для творчої (креативної) 
діяльності – бухгалтер отримує можливість самостійно 
створювати інформаційний продукт (фінансову звіт-
ність). 

Зростання ролі інституту професійного судження 
несе в собі суттєві ризики махінацій з фінансовою ін-
формацією. Можна стверджувати, що інституціональні 
проблеми перехідного періоду, характерні для України, 
поглибляться у разі впровадження цього інституту на 
сучасному етапі розвитку.

Багатоваріантність (основа професійного суджен-
ня) пропагується як невід’ємний елемент МСФЗ, які 
впроваджуються в Україні. Інтенсивність цього процесу 

зростає у контексті євроінтеграції, оскільки наднаціо-
нальні органи ЄС сприяють впровадженню МСФЗ в об-
лікові стандарти країни-членів. Таким чином, входжен-
ня України в Європейський Союз потенційно сприяє 
посиленню елементів анімістичного світогляду у діловій 
практиці, а саме – в бухгалтерському обліку. 

Важливим питанням залишається постіндустріа-
лізація економіки і її вплив на професійне бухгалтерське 
судження. Як доводить О. Літвінов, зростання частки 
сектора послуг в економіці повинно мати межу [12]. 
Деіндустріалізація несе в собі ризики посилення еле-
ментів анімістичного світогляду, що може спричинити 
суперечливу ситуацію: перехід економіки до вищого, 
постіндустріального етапу розвитку може поєднуватися 
з регресом людського світогляду і погіршенням ділово-
го середовища в країні, що проявлятиметься в зростанні 
фінансового посередництва (а також обсягу фінансових 
махінацій), скороченні промислового та сільськогоспо-
дарського виробництва. 

Професійне судження бухгалтера в умовах постін-
дустріалізації базується на багатоваріантності, тому об-
лік з елементу виробничого світогляду, орієнтованого на 
встановлення історичної собівартості продукції, може 
перетворитися на своєрідний метод створення еконо-
мічної реальності за аналогією з діяльністю у сфері циф-
рових технологій та креативних індустрій. Автори вва-
жають, що облік в цьому випадку проходить своєрідну 
«деіндустріалізацію», стаючи частиною господарської 
системи, в умовах якої, за логікою Т. Веблена, еконо-
мічна діяльність регресує і відбувається примітивізація 
людського світогляду.

Отже, використання інституціонального підходу 
до дослідження проблематики варіантності, що 
лежить в основі професійного бухгалтерського 

судження, розширює сферу аналізу і ускладнює його. 
Професійне судження можна розглядати в контексті до-
мінуючого характеру економічної діяльності та ділової 
практики в країні, це безпосередньо обумовлює поста-
новку проблеми індустріалізації, деіндустріалізації та 
постіндустріалізації економіки, а отже, бухгалтерського 
обліку як інформаційно-аналітичної системи господар-
ської системи. Дослідження окресленої проблеми ви-
магає комплексного аналізу, методологічною основою 
якого може бути інституціональний підхід, а формат 
якого виходить за рамки статті.                     

ВИСНОВКИ
Інституціональний підхід до проблеми професій-

ного судження (багатоваріантності) в обліку дозволяє 
аналізувати її як міждисциплінарну сферу. Використа-
ний у цій статті методологічний підхід, в основі якого 
лежить «теорія бездіяльного класу» Т. Веблена, до-
зволив сформулювати припущення про анімістичний 
характер впливу багатоваріантності на бухгалтерську 
професію. 

Водночас зазначене припущення потребує вери-
фікації, яку можна здійснювати двояко – розглядаючи 
облік як інтелектуальний базис (основу) виробничої 
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структури або як надбудову до виробничої структури 
країни, адже облік в цьому випадку є похідним від ви-
робництва, його обслуговуючою частиною. 

Іншим напрямком розвитку проблематики цієї 
статті можна визначити дослідження мети обліку з по-
зиції уніфікації – в цьому контексті професійне суджен-
ня має забезпечувати одноваріантність чи багатоварі-
антність.                     
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