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Аналіз факторів впливу на реформу бухгалтерського обліку за принципом
нарахування та прозорість діяльності у державному секторів у В’єтнамі
Метою дослідження є визначення факторів і їх впливу на реформу бухгалтерського обліку за
принципом нарахування у державному секторі у В’єтнамі. За рахунок поєднання якісних та
кількісних методів дослідження на основі опитування 268 бухгалтерів, контролерів і аудиторів, що
працюють у таких державних установах як Департамент фінансів, казначейства та установи, які
отримують доходи з державного бюджету 2019 року, показано вплив на реформу системи
бухгалтерського обліку за принципом нарахування у державному секторі у В’єтнамі таких факторів,
як штат бухгалтерів, зокрема, їх кваліфікація, компетенція та досвід роботи; навчання та підтримка
спеціалістів з консалтингу; витрати на реформу; рівень застосування інформаційних технологій;
фінансова допомога від міжнародних організацій; нормативно-правова база.
Водночас, реформа бухгалтерського обліку за принципом нарахування матиме позитивний вплив на
підвищення прозорості та ефективності діяльності у державному секторі у В’єтнамі. Серед факторів
впливу на реформу бухгалтерського обліку найбільший вплив має нормативно-правова база, а
наступним йде штат бухгалтерів. Недоліком статті є використання малої вибірки та короткий період
нового експериментального дослідження. Однак, результати дослідження також можуть бути
корисними для зацікавлених осіб в контексті підготовки В’єтнамом ефективних реформ у сфері
бухгалтерського обліку у державному секторі найближчим часом.
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Анализ факторов влияния на реформу бухгалтерского учета по принципу
начисления и прозрачность деятельности в государственном секторе во Вьетнаме
Целью исследования является определение факторов и их влияния на реформу бухгалтерского учета
по принципу начисления в государственном секторе во Вьетнаме. За счет сочетания качественных и
количественных методов исследования на основе опроса 268 бухгалтеров, контролеров и аудиторов,
работающих в таких государственных учреждениях как Департамент финансов, казначейства и
учреждения, получающие доходы из государственного бюджета 2019 года, показано влияние на
реформу системы бухгалтерского учета по принципу начисления в государственном секторе во
Вьетнаме таких факторов, как штат бухгалтеров, в частности, их квалификация, компетенция и опыт
работы; обучение и поддержка специалистов по консалтингу; расходы на реформу; уровень
применения информационных технологий; финансовая помощь от международных организаций;
нормативно-правовая база.
В то же время, реформа бухгалтерского учета по принципу начисления окажет положительное
влияние на повышение прозрачности и эффективности деятельности в государственном секторе во
Вьетнаме. Среди факторов влияния на реформу бухгалтерского учета наибольшее влияние имеет
нормативно-правовая база, а следующим идет штат бухгалтеров. Недостатком статьи является
использование малой выборки и короткий период нового экспериментального исследования. Однако,
результаты исследования также могут быть полезными для заинтересованных лиц в контексте
подготовки Вьетнамом эффективных реформ в сфере бухгалтерского учета в государственном
секторе в ближайшее время.
Ключевые слова: реформа, бухгалтерский учет по принципу начисления, государственный сектор,
прозрачность, деятельность, Вьетнам
Классификация JEL: M41, M48, Q56

Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение, запрещает использование
материалов в коммерческих целях и требует наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

