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Стрімкий розвиток технологій задав тон динаміці основоположних 
процесів, що супроводжують суспільство на всіх етапах його модерні

зації. Особливо це стосується інформації - того сполучного елемента, 
через який стали можливими глобалізація, інформатизація, інтелектуа

лізація. Бізнес в умовах постіндустріального суспільства висунув нові, 
підвищені вимоги до інформації, що стало поштовхом до перебудови 

всіх систем, зайнятих її формуванням у різних формах, видах та станах. 

Визначне місце в цих змінах зайняла система бухгалтерського обліку, . . . . 
поясненням чому є розвиток штересш шституnв, що виступають клю-

човими користувачами облікової інформації. Передусім, системою ме
неджменту висунуто припущення щодо неспроможності облікової сис

теми належним чином забезпечувати процес управління щодо 
прийняття рішень, а конкретніше - за вибір альтернатив, які в сукуп

ності складають тактику та стратегію розвитку. Це спонукало наукову 
спільноту до активізації досліджень у напрямі розвитку форм та конце

пцій бухгалтерського обліку, що загальною метою мало його адаптацію 
до інформаційних інтересів різних груп користувачів, які займаються 

розвитком економіки на мікро- та макрорівнях. Зважаючи на актуаль

ність питання та бажаючи внести власні розробки на розсуд провідних 
вчених сучасності, проведено дослідження стосовно облікової системи 

в орієнтації на три ключі теперішнього суспільно-економічного розвит
ку: технології, інформація, знання. Викладено думки про необхідність 

розкриття суті облікової інформації через її тяжіння до технологічних . . . . 
процесш, що сьогодю налаштовують всІ сторони Існування ринку, еко-. . . 
НОМІКИ, СуСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН. 

Звертаючи увагу на неоднозначність питання стосовно облікової си

стеми та результату її функціонування (звітності), метою дослідження 
визначено розробку пропозицій та рекомендацій стосовно налаштуван

ня, обслуговування, контролю та управління системи бухгалтерського 
обліку в її новій організації через розширення первісних функцій до 
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стану системи інформаційно-аналітичного забезпечення покращеного 
типу. 

Монографія складається з трьох розділів, логічно об'єднаних та на
цілених на реалізацію початкової ідеї пропозиції нового погляду на си

стему облікова-аналітичного забезпечення управління, що дозволить 
розширити уявлення про можливості облікових процесів щодо інфор

маційного забезпечення бізнесу, певним чином узгодити чинні мірку
вання та досягти компромісу в наукових позиціях. У монографії матері

ал підготовлений для досягнення спільної мети, проте кожен з авторів 
переслідував і власну мету, що пояснюється напрямом їх наукових до

сліджень. Тому розділи монографії на перший погляд є дещо неузго

дженими. Однак вони виріщують спільні завдання. Автор першого роз
ділу основним завданням визначила необхідність обrрунтування та 

презентації думки щодо розвитку облікова-аналітичного забезпечення 
системи управління в сучасних умовах. Розділ має, передусім, теорети

чне спрямування і в ньому наведені пропозиції для запозичення в прак
тику. Ці рекомендації націлені на сприяння розвитку організації інфор

маційного забезпечення бізнесу та підвищення сумарного результату 
від використання облікової інформації. Автор другого та третього роз

ділів монографії здійснює дослідження більшою мірою в аспекті прак
тики, тому його ідея полягала у викладенні новітніх змін у практиці ор

ганізації бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності, 
обумовлених, передусім, впливом міжнародних стандартів. Тому робо

та являє собою симбіоз різних підходів до дослідження з однаковою 

метою, проте різними шляхами її досягнення. 
Першій розділ монографії «Базис інтеграційних процесів у еволюції 

облікової інформації» присвячений дослідженню концептуальних ос
нов інтеграційних процесів у формуванні облікової інформації. Харак

тер результатів і пропозицій має більш теоретичне спрямування, що по
яснюється ідеєю запропонувати авторський погляд на організацію 

системи бухгалтерського обліку та формування облікаво-аналітичної 
інформації. Для цього розглянуті наукові позиції провідних вчених, 

оцінена можливість зміни уявлення про «мову бізнесу» та поєднані на
працювання науковців, які вже стали реформаторами сучасної обліко

вої науки. Внесені пропозиції та зроблені висновки націлені не на ко

рінні зміни, а на оптимізацію облікового процесу. Підкреслена 
приналежність до позицій науковців, які в умовах суцільних трансфор

мацій та інновацій, залишаються вірними первісній суті бухгалтерсько
го обліку. Приймаючи та підтримуючи технологічний процес, ставлен-
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ня до нього не виходить за рамки технічного інструмента, який не зда-. . . . 
тен замшити живу людину, надшену Інтелектом 1 спроможну наповню-
вати базу даних економічно корисними знаннями. 

У другому розділі монографії «Теоретика-методичні засади форму

вання фінансової звітності в Україні» досліджено та вдосконалено ор
ганізаційно-методичні підходи щодо формування фінансової звітності в 

контексті законодавчих змін. Проаналізовано чинну методику складан
ня фінансової звітності, на основі якої виділено невідповідність діючих 

форм фінансової звітності за НП(С)БО 1 до вимог міжнародних станда
ртів фінансової звітності як для великих, так і для малих та середніх 

підприємств. Розглянуто питання формування та відображення чистого 

прибутку (збитку) у фінансовій звітності вітчизняних підприємств. Роз
роблено алгоритм відображення розрахунку показника чистого прибут

ку (збитку) підприємства на підставі показників фінансової звітності. 
Проаналізовано Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінан

сової звітності вітчизняних підприємств, покликані роз'яснити деякі 
аспекти складання фінансової звітності таких підприємств в контексті 

законодавчих змін. На підставі критичного осмислення вищевказаних 
методичних рекомендацій визначено певну їх асиметричність при за

стосуванні в практичній діяльності підприємства, що породжує додат-. . 
ков1суперечносn. 

Третій розділ монографії «Сучасні зміни фінансової звітності в 
У країні» присвячено вирішенню питання щодо організації та методики 

трансформації та консолідації фінансової звітності. Виділено основні 

особливості бухгалтерського обліку за міжнародними та національними 
стандартами як передумова трансформації та консолідації фінансової 

звітності стосовно таких його об' єктів: біологічних активів, запасів, зо
бов'язань, інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів, не пото

чних активів, оренди, основних засобів, фінансових інвестицій. Запро
поновано адаптивний алгоритм трансформації фінансової звітності за 

НП(С)БО в формат МСФЗ для впровадження в практичну діяльність 
українських підприємств. На основі якого розроблено методику поета

пної трансформації фінансової звітності вітчизняних підприємств, 
складеної за НП(С)БО в формат МСФЗ, що забезпечить всіх зацікавле

них користувачів необхідною інформацією. Розглянуто генезис заро

дження консолідованої фінансової звітності та вплив великого приват
ного бізнесу і фінансового ринку на її розвиток, що стало основним 

моментом для появи інституту консолідованої фінансової звітності. 
Проаналізовано деякі аспекти другого Національного положення (стан-
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дарту) бухгалтерського обліку «Консолідована фінансова звітність». 
Подано його характеристику та систематизовано основні положення 

цього нормативно-правового документа, що регулює порядок складан

ня консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття 

інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності. Розро
блено основні етапи формування консолідованої фінансової звітності 

українських підприємств, що уможливлює підготовку якісної консолі
дованої фінансової звітності для задоволення інформаційних потреб як 

внутрішніх, так і зовнішніх її користувачів. 
Отримані результати дослідження та викладені пропозиції можуть 

бути цікавими для всіх без виключення фахівців, робота яких пов'язана 

з обліковою інформацією. Очікується, що матеріал монографії стане в . . . . 
нагодІ представникам рІзних наукових шюл, яю зможуть запозичити 

викладені міркування про організацію облікового забезпечення і вне
суть рекомендації щодо подальшого розвитку наведених ідей. 

Виражаємо велику вдячність рецензентам монографії, доктору еко
номічних наук, професору кафедри обліку підприємницької діяльності 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» Ларисі Володимирівні Гнилицькій, доктору економічних на

ук, професору кафедри бухгалтерського обліку Національної академії 
статистики, обліку і аудиту Олені Анатоліївні Зоріній, доктору еконо

мічних наук, професору, завідувачу кафедри бухгалтерського обліку 
Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця Андрію Анатолійовичу Пилипеику за цінні поради щодо по

кращення наукової праці. 
Авторами окремих розділів є: розділ 1- Бачуля Т.В.; розділ 2 і З

Безверхий КВ. 



ШРОЗДІЛ 
БАЗИС ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

У ЕВОЛЮЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

1.1. Облікова інформа:gія через призму 
системності та інтегра:gії даних 

Поняпя інформації вміщує в себе певні відомості про оточуючий 
світ, процеси та явища, йому притаманні. Людина сприймає інформа

цію через різні форми її подання органами чупя та користується пев
ними критеріями оцінки для виділення «корисної» та «некорисної» ін

формації. Інформація має бути цінною, тоді вона реалізує свою 
продуктивність. Цінність інформації складається з її актуальності (вча

сність та доречність отримання на даний момент); вірогідності (власти
вість інформації, істинність якої переконливо встановлена суб'єктом), 

повноти (достатність без зайвої надмірності для прийняпя рішення 

стосовно поставленого завдання); зрозумілості (уникнення двоякого ро
зуміння її змісту); пертинентності (відповідність змісту інформаційно

му запиту). Інформація має визначне значення для суспільства, започа
тковуючи основу його культурного, економічного та національного 

розвитку, складаючи інтегрований процес збору, обробки, обслугову
вання, зберігання та передачі даних для формування знань, без яких . . 
стає неможливою позитивна динамІка навколишнього СВlту. 

У філософському сенсі інформація (лат. infoпnatio - роз'яс

нення, виклад) - це, по-перше, деякі відомості, сукупність певних 
даних, знань, по-друге- одне з основних понять кібернетики [180]. 
Цінність мають не всі відомості, а тільки ті з них, які враховують та 

передають зміст інформаційного повідомлення, а, отже, мають кори
сність і відрізняються новизною. Інформація - це відомості, що 

зменшують невизначеність у тій області, до якої вони належать [88]. 
Користувач обізнаний про реальні в різні моменти явища, процеси, . . 
ресурси, що дозволяє управляти всІма сторонами сусшльно-еконо-

мічного жипя. Інформація, забезпечуючи максимальну реалізацію 
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потенЦІалу та перспектив розвитку суб' єкта господарювання, не є 
самостійним чинником результативності та ефективності. Власти

вість інформації розкривається через явні та приховаю вигоди, 
отримані внаслідок її використання. 

Н. С. Завізєна розширює поняття «інформація» до меж наукового 
знання, відомостей із засобів масової інформації, різних друкованих 

джерел, літератури тощо. [59]. У позиції автора простежується дуаліс
тичність природи інформації як такої, що становить дещо середнє між 

відомостями та знаннями. Поняття інформації є двовимірним, оскі
льки фіксує її зміст та форму, що дає можливість в єдиній сукупнос

ті відобразити властивості інформації та властивості носія, в якому 

вона втшена. 

Інформаційна свідомість формується під впливом глобалізаційних 

процесів і є стимулом для зрушень у технологіях. Суть глобалізації по
лягає в загальносвітовому розширенні та ускладненні масштабів соціа

льно-економічних процесів, явищ та зв' язків через розвиток науково
технічного сектору з модернізацією технологій організації всіх сфер 

людської життєдіяльності. Глобалізація є результатом технічної рево
люції, внаслідок чого інтенсифікована інформаційна діяльність та уні

версалізовані суспільно-економічні відносини. Якщо раніше глобаліза
ції був притаманний техніко-технологічний характер, то нині їй 

властивий виражений інформаційно-інтелектуальний характер, прогре
сивним наслідком чого стало формування багатополюсного економіч

ного простору. Проявляючись найбільш інтенсивно в фінансово-еконо

мічних сферах, глобалізація посилила конкуренцію на світових ринках, 
внаслідок чого ускладнились ринкові відносини. Намікро-та макрорі

внях здобуті відчутні конкурентні переваги саме завдяки відповідному 
інформаційному забезпеченню, яке значно оптимізувало внутрішню та . . . . . 
зовmшню полпику рІзних шституnв. 

Високий попит на інформацію, доступ до світових баз даних карди

нально змінили уявлення споживача про інформацію. Інформація має . . . 
поштичну та культурну значимІсть, оскшьки визнана та затверджена 

цінність інформації в розвитку суспільства і кожного окремого індиві-. . . . 
да, налагоджена взаємодІя мІж рІзними класами та соЦІальними верст-

вами населення різних країн. Інформація стала найважливішим страте

гічним ресурсом, а економічний і соціальний успіх сьогодні буде 
притаманний тим країнам, які активно використовують сучасні інфор

маційно-комунікаційні засоби, технології та системи управління інфо
рмаційними ресурсами [55]. Користування інформацією вийшло на які-
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сно новий рівень, де її цінність вимірюється сукупною вигодою від во
лодіння нею та сумарною вартістю її залучення. 

Інформацію прирівняють до активу, оскільки її можна виміряти та 
контролювати і очікується, що її використання дозволить отримати в 

майбутньому економічні вигоди. Особливо це стосується облікової ін
формації, яка формується за результатами діяльності суб'єкта господа

рювання й використовується з метою підготовки управлінських рішень 
щодо економічної тактики і стратегії. Унікальність інформації як ре

сурсу виявляється в тому, що її використання не призводить до її змен

шення, а навпаки, сприяє самозростанню в процесі користування без 

втрати актуальності та мобільності. 

За словами А.М. Федотова, найактуальнішою і гострою у світі про
блемою стала проблема створення, збереження та ефективного викори

стання «інформаційних ресурсів» [179, с. 5]. Автором зазначено, що 
відбулося формування ще одного самостійного виду громадського ре

сурсу - інформаційного, який дозволяє економити більшість інших 
ресурсів суспільства. Важливо не володіти цим ресурсом, а вчасно пе

редати його туди, де він є дійсно потрібним. В іншому випадку втрача
ється сенс інформаційної діяльності та не можуть бути належним чи

ном розкриті можливості використання інформації. Повсюдне 
поширення інформації, глобальний доступ до неї та масштабний обмін 

стали можливими в умовах широкого розповсюдження в усіх сферах су
спільного життя інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволило 

виявити приховані інформаційні резерви та підвищити їх продуктивність. 

Орієнтація бізнесу на інформаційні ресурси є невипадковою, адже ін
формація значно продуктивніша, оскільки не має обмежень у викорис

танні, не втрачає своєї цінності з часом (завжди може бути використана 
для оцінки бізнесу в динаміці розвитку) і характеризується потенціа

лом, тобто можливістю її запозичення в майбутньому. 
Подальший прогрес суспільства значною мірою пов'язаний з удо

сконаленням інформаційної інфраструктури, ефективністю формуван
ня, розміщення та використання інформаційних ресурсів і продуктів. 

Розвиток національної інформаційної інфраструктури є однією зі стра
тегічних цілей розвитку інформаційного суспільства, визначених Зако

ном У країни «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільст

ва в Україні на 2007-2015 роки» [146]. Державним комітетом зв'язку та 
інформатизації У країни визначено стратегію входження країни у світо

вий інформаційний простір, що вимагає відповідної інформаційної під-. . 
тримки на м1кро- та макрорІВнях. 
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У загальному розумінні інформаційна інфраструктура (англ.: in
fonnation infrastructure) - це комплекс програмно-технічних засобів, 

організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує органі
зацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток 

засобів інформаційної координації та інформаційного простору 
країни або організації [64]. Доцільно також додати до поняття інфо
рмаційну культуру, яка постає через індивідуалізовані ознаки особи
стості, нації, народу, орієнтовані на інформаційне забезпечення сус

пільно-економічної діяльності шляхом дотримання загальновизна
них правил і традицій. 

Інформація сьогодні - це продукт високих якості та ціни. Якщо 

говорити про продукт як такий, то передбачається комплекс проце
сів, що передують його виробництву. Продукт може бути отриманий 

від постачальника в якості готового товару, а може бути виготовле
ний самостійно, передбачаючи використання методів і процедур 

бюджетування, планування, контролінгу, фінансової діагностики, 
управління ризиками та внутрішнього контролю. Процес формуван

ня інформації базується на програмних комплексах і передбачає 
проектування баз даних з фільтром для регламентації інформації за 

рівнями прийняття рішень. Це необхідно для якісної організації ін
формаційного обміну. 

Тенденція до збільшення інформації у складі продукту якісно змі
нює ринок споживчого попиту та спонукає компанії до оновлення ме

тодів управління. Суттєво змінилася класична тріада А Сміта (капітал, 

земля, праця) [161] і новим вартісним орієнтиром стали інформація, 
знання, технології. Модель фінансової поведінки, фінансова архітекту

ра та структура економічної взаємодії своєю основою мають не гроші, 
які, з точки зору Г. Зіммеля, є загальною формою засобів досягнення 

цілей [60]. Основною рушійною силою розвитку бізнесу є інформація, 
цінність якої не можна розрахувати прямо, оскільки їй характерна при

хована (латентна) властивість. Внаслідок цього значимість інформації . . 
дещо применшується поряд з шшими активами, яю залучаються для 

ведення та розвитку бізнесу. 
Вагомість інформації обумовила потребу пояснити її природу. Для 

чого як результат міждисциплінарних досліджень, на стику фізики, хі

мії, математики, астрономії, біології, інформатики, філософії, історії та 
інших фундаментальних наук була сформована нова наука - інформа

ціологія, що увібрала в себе як загальнонаукові методи, так і специфіч
ні методи всіх тих наук, з якими вона контактує [99, с. 160]. Інформаціо-
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. . . 
лопя постає не nльки як наука, а є новим етапом розвитку сусmльства з 

регенерацією та відтворенням традиційних правил, вимог і стандартів 

для розвитку комунікацій. Специфіка інформаціології сучасного . . . 
економшо-сусшльного простору лопчно позначилася на змІю харак-

теру інформаційно-аналітичного забезпечення, що виражається не 
тільки у ролі інформації, а й в посиленні вимог до її продуктивності 

- інформація має бути запропонована користувачеві не як відомос
ті, а як результат інтелектуальної діяльності - знання. Родоначаль

ник англійського матеріалізму Ф. Бекон недаремно зазначав, що 
знання є основною рушійною силою всіх процесів, зробивши його 

ядром своєї філософії та висловивши основоположну заповідь ново

го мислення: «Знання - сила» [26]. 
Не зважаючи на те, що знання - це форма інформації, остання не є 

знанням, тому рівень обізнаності формується переважно на підставі ло
гічних думок, сформованих, виходячи з об' єктивних даних сучасного 

стану та даних про минулі події в динаміці. Знання відображають зв' язок 
між явищами і процесами на підставі виявлених закономірностей та є ос

новою прийнятгя рішень, тоді як інформація конкретизує ситуацію, не 
даючи відповіді на питання «чому»? «яким чином»? Визначальну роль 

знань як цінного ресурсу бізнесу підкреслив АА Пилипенко, звернувши 
увагу на те, що сучасна концепція фінансового обліку йде врозріз з ди

намічним розвитком концепції управління знаннями, поширена серед 
кращих представників наукової думки [107]. 

Для того, щоб мати про щось уявлення, треба знати, про що йде мова. 

Інформація доступна користувачеві у різних формах у тій її частці, яка 
стосується конкретного питання. Така частка може бути подана у вигляді 

тексту або цифр й характеризує дані, які після осмислення складають пе-. . . 
вне уявлення, що через штегращю з Іншими судженнями перетворюється 

в корисне знання. Інформаційний обмін можливий при взаємодії її ко
ристувачів, що дозволяє висловити припущення про обмін не інформа

цією, а знаннями- підсумками розумової діяльності носія, який втілив 
результати обробки інформації та зробив її доступною для використан

ня за цшьовим призначенням. 

Облікова інформація найбільше серед інших видів економічної 

інформації для бізнесу відповідає критеріям знання, оскільки прива

тні форми інформації, в яких втілені процеси фінансово-госпо
дарської діяльності, система бухгалтерського обліку переробляє в 

систематизоване уявлення про бізнес, чого достатньо, щоб задоволь
нити базовий інтерес різних користувачів даних. Інформаційне за-
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безпечення, створення та використання інформаційних каналів за
требувані системою управління, яка залежить від якості та виду 

отриманої інформації. Відповідно, підвищення якості облікова
аналітичної інформації є визначальною умовою формування резуль

тативних управлінських рішень. Інтерес представляє інформація, яка 
об'єднує очікування, запити, завдання та цілі користувачів між со

бою і з організацією в цілому. Для менеджменту інформація є клю
човим ресурсом, який дозволяє працівникам управлінської системи 

виконувати свою роботу та забезпечує внутрішнє і зовнішнє оточен
ня інформаційними засобами для ефективних дій. 

Управлінська інформація - це особлива економічна категорія, на

дання доступу до якої зовнішнім користувачам має на меті взаємовигі
дну інтеграцію їхніх прагнень та інтересів для виконання місії компанії 

і отримання економічного блага, що реалізується через збільшення вар
тості бізнесу на агресивному конкурентному ринку. Управлінська ін

формація у вигляді вхідного потоку для підготовки та прийняття рі
шень має представляти собою множину певним чином упорядкованих, 

опрацьованих і проаналізованих корисних відомостей. Для того щоб ві
домості набули статусу управлінської інформації, вони повинні пройти 

аналітико-синтетичну обробку [177]. 
Внаслідок використання економічної інформації формується управ

лінське рішення, яке носить прогнозний характер. Якість використання 
інформації зводиться до визначення результативності прийнятих фі

нансових та інвестиційних рішень - оцінка максимізації ціни підпри-. . 
ємства, досягнення ЛІдируючого положення на ринку, темmв зростання 

економічного потенціалу та рентабельності, загальної фінансової стій

кості. Максимізація ціни компанії є ключовим завданням для більшості 
учасників ринку. Як похідна від її вартості, котра формується на ринку, 

ця величина суб'єктивна і не завжди є реальною оцінкою компанії, що 
пояснюється положеннями концепцій ефективності ринку й асиметрич

ної інформації [67]. 
Облікова обробка задокументованої інформації передбачає її ін

телектуальне обслуговування з метою перетворення неструктурова
них даних в систематизоване уявлення про фінансового-економічний 

стан суб' єкта господарювання, виражений в облікових регістрах та 

фінансовій звітності. Необхідність синтетичної обробки інформації . . . . 
ВИКЛИКана ВИМОГОЮ внутрІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО еКОНОМІЧНИХ прОС-

торів отримувати структурований підсумок діяльності для критичної 
оцінки та узагальнення результатів бізнес-процесів. Користувачам 
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фінансової звітності з прямим фінансовим інтересом (кредиторам, 
інвесторам, власникам) важливо отримувати достовірну інформа

цію не лише про фінансовий стан підприємства, його ресурси на пе
вну дату, а й дані, що стосуються перспектив розвитку підприємства 

[47, с. 3]. 
Прийняття рішення пов'язане з отриманням інформації в її аналі

тичному розрізі для повного розуміння результатів фінансово
господарської діяльності, що має на меті підготовку рекомендацій 

щодо її поліпшення для максимізації доходу та підвищення вартості 
компанії. Поділ облікової інформації на синтетичну та аналітичну 

відбувається, виходячи зі ступеня інформаційної деталізації об' єктів 

обліку [163]. 
У певному сенсі облікова інформація формується на основі сучасної 

теорії ймовірності, яка лежить в основі управління якістю. Будь-які від
хилення, властиві фінансово-господарському процесу, стають інформа

ційним джерелом, що спонукає до активних дій та реалізації рішень. 
Володіючи «мовою бізнесу» бухгалтер закладає основу подальшого . . 
управшння та визначає напрям розвитку шдприємства в сучасних рин-

кових умовах. Відбувається проектування інформаційної уваги корис

тувачів на підсумки діяльності суб' єкта господарювання, тобто пропо
нується ознайомитися і оцінити наслідки прийняття управлінського 

рішення. Облікова система створює специфічний аспект бачення подій го
сподарської діяльності, спонукає адМІmстрацію до делегування влади 

структурним підрозділам підприємства (центрами витрат і сферами відпо

відальності) щодо використання ресурсів і формування витрат та до
ходів [195]. 

У функціональному сенсі облікаво-аналітична інформація являє 
собою єдиний інтегрований інформаційний потік, початком якого є 

облікова служба, що формує джерело для системи управління, тобто 
для складання аналітичних прогнозів і формування управлінських 

рішень. Відмінною рисою облікаво-аналітичної інформації є її мак
симальна адаптованість до потреб користувача в отриманні даних 

для утворювання знання, необхідного для оцінки фінансового стану 
підприємства, інвестиційного потенціалу та перспектив розвитку. 

Синтез облікової інформації має на меті оперативне інформування 

користувачів про певні об'єкти і процеси [78]. Інформація для кори
стувача має сенс, якщо володіння нею забезпечить вирішення поста

вленого питання (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Постановка завдання в системі управління 

Критичною межею є корисність інформації, виходячи з співвідно
шення витрати/ефект. У цьому сенсі найбільшою дилемою є застосу

вання облікової інформації. Г. Емерсон указав на значні витрати праці 
та коштів для складання облікових документів з тим, що їх показники 

не відрізняються ні надійнісnо, ні швидкісnо, ні повнотою [194, с. 94]. 
З одного боку, не вкладаючи коштів, користувачі з майновими та не
майновими інтересами отримують інформацію про фінансово-еконо

мічний стан суб' єкта господарювання. Проте, їх не задовольняє якість 
такої інформації, оскільки вона виражає результат минулих подій. От

же, ключовою стає залежність «якість/ціна». Стосовно якості облікової 
інформації - дані фінансової звітності повнісnо забезпечують корис

тувача корисними підсумковими відомостями згідно призначення без 
втрати достовірності та актуальності. Також фінансова звітність повніс

nо відповідає чинникам, що впливають на якість інформації. Норматив
но-правові- принципи, методи та процедури організації, ведення бух

галтерського обліку та складання і подання фінансової звітності 

жорстко регламентовані законодавством, що не залишає можливостей 
маніпулювати даними. Облікова інформація звільнена від негативного 

прояву національно-політичного чинника, оскільки сформована звітність є 
однаковою для всіх користувачів без прив'язки до обраних орієнтирів в 

економіці. Така нейтральність облікової інформації неодноразово під-
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давалась критиці через вузькоспрямоване інформаційне забезпечення, 
інтерпретоване через моноцільовий бухгалтерський облік. С. Гол о вим 

була внесена пропозиція започаткувати багатоцільовий бухгалтерський 
облік, основна ідея якого полягає в задоволенні інформаційних інтере-. . . . . . 
СІВ рІзних груп користувачІВ, що ЦІлком лопчно, враховуючи рІзне 

спрямування їх цільової установки [40]. Така пропозиція є вельми акту
альною та багато в чому послаблює критику щодо неспроможності об
лікової інформації задовольнити запити її ключових користувачів. Про

те, вважаємо доцільним знайти баланс в цьому, а саме видавати базову . . . . . . 
звІТНІсть з додатковою деталІзаЦІєю для заЦІкавлених користувачІВ. 

Техніко-технологічний рівень розвитку сучасних підприємств дозволяє 

завчасно виявити цільову аудиторію облікової інформації та визначити 
ті статгі фінансової звітності, які цікавитимуть користувачів найбільше. 

Підводячи підсумки діяльності, бухгалтер формуватиме два види звітів: 
фінансову звітність загального призначення та орієнтовано-цільову зві

тність. Для останньої встановлюють рівні доступу відповідно до стату
су користувача інформації. Завдяки цьому вирішиться питання щодо 

соціальної та економічної рівностей. Ознайомлення із загальними пока
зниками фінансово-господарської діяльності не зміниться. Отримання 

ж більш деталізованої та вузькоорієнтованої інформації має відбувати
ся з отриманням доступу до таких даних. Якщо мова йде про торгове-. . . . . 
льне mдприємство, то орІєнтовано-цшьоВІ звІТи зможуть отримувати 

покупці, які мають картку постійного клієнта. Так само постачальники, 

кредитори й інвестори. Це дозволить певним чином «прив' язати» конт

рагентів до суб' єкта господарювання та підвищити рівень їх лояльності. 
У кожному окремому випадку це матиме відповідний економічний 

ефект. Якість інформації у такому аспекті забезпечується через вико
нання принципу інформаційної відповідності, коли підсумкові дані ви

правдовують інформаційні очікування загального контингенту корис
тувачів та їх розрізнених груп за інтересами. Прикладом нового підходу 

до врахування змін у вподобаннях цільової аудиторії є база даних, на 
основі якої вивчалася стратегія покупців мережі магазинів Taгget. Це 

дозволило відстежувати схильності споживачів та пропонувати їм та
кий товар, який відповідає їх інтересам та запитам. Це сутгєво розвину

ло систему взаємодії з покупцями та дозволило оптимізувати програму 

лояльності клієнтів. Цей приклад не зовсім стосується облікової систе
ми, проте наочно демонструє, яким чином можна регулювати бази да

них та попередньо планувати інформаційне забезпечення бізнесу та зо-. . . 
вюшюх груп користувачІВ. 



18 К.В.Безверхий, Т.В.Бочуля 

Іншою стороною питання є дотримання інтегрованості. Мається на 
увазі узгодження інтересів користувачів інформації через надання їм 

даних про фінансово-економічні показники діяльності підприємства в 
різний час (минуле, теперішнє, майбутнє). Склалося помилкове мірку

вання, що види бухгалтерського обліку існують в різних паралельних 
площинах й перетинатися жодним чином не можуть. Більш того, в уяв-. . . 
ленm управшнцш вони певним чином протистоять один одному, дося-

гаючи різної мети тоді, коли мають єдину ціль - інформаційне забез

печення. 

Гіпотеза щодо руйнування меж між фінансовим та управлінським 

обліком з розкриттям внутрішньої інформації для всіх зацікавлених 

користувачів була висловлена Н.О. Лохановою [83, с. 51]. Згідно по
зиції науковця, доступ до внутрішньої інформації має бути коорди

нований, оскільки в іншому випадку постане проблема зниження 
якості інформації через втрату конфіденційності з окремих управ

лінських аспектів. Проводячи аналогію, розповсюдження корисного 
знання може стати в нагоді конкурентам, що деформує співвідно

шення <<Ціна/якість» інформації та унеможливлює отримання корис
ної дії від її використанні в процесі прийняття рішень. Інформація -
це середовище з неосяжним запасом даних, що характеризують пев

ну сферу суспільно-економічного життя. Приймаючи рішення, оріє

нтиром стає не тільки узагальнена формальна інформація (облікова 
звітність), а й неформальні знання, які підеумовують досвід, квалі

фікацію, інтуїцію, переконання, що не піддається жодній оцінці на 

предмет якості та достовірності. Такі знання є затребуваними серед 
управлінців, оскільки відображають креативне мислення, завдяки 

якому можливо сформулювати нестандартне рішення й здобути кон
курентну перевагу. Не меншою перевагою користується управлінсь

кий облік як компроміс між традиціями та новаціями. 
0.0. Каролавич в якості інтегрованої інформаційної системи роз

глядає управлінський облік, в якому вбачає розширення суто облікових 
інтересів з широким використанням прийомів та методів зі споріднених 

сфер: планування, організації управління економікою підприємства, 
математики, статистики, психології, ринкових операцій, технології [72, 
с. 116]. Вчений головною метою такої інформаційної підсистеми визна
чає формування корисної фінансової інформації для потреб внутріш
нього управління. У правлінський облік дійсно відповідає принципу ін

теграції, яким визначено рівень взаємозалежності окремих елементів 
(підсистем) у процесі досягнення єдиних цілей. Ключовим словом в 



Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні 19 

цьому є «єдині», тобто такі, що відображають близькість підстав і сен
сів провадження бізнесу та спільність напрямів його розвитку. 

Крім управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку ви
діляють оперативний облік, що «завдяки значно меншій регламента

ції має змогу фіксувати в різних вимірниках і формах впливи змін . . . 
ринкових цІн, законодавчих вимог, поведІнки конкуренТІв, погодних 

факторів тощо» [20, с. 148]. У рамках оперативного обліку ключо
вою перевагою є своєчасне (актуальне) отримання інформації, на ос

нові якої можна скоригувати управлінське рішення, отримавши від 
цього більший ефект. Оперативний облік розглядають як складову 

частину управлінського обліку через його спроможність формувати 

інформаційну базу для забезпечення поточного управління. Уніка
льність такого обліку полягає в отриманні системою управління ма

невреності в прийнятті рішень без зайвих втрат часу, коштів та з мі-. . . 
юмІзащєю ризиюв з можлиюстю розвинення оперативних даних до 

стану, придатного для формування стратегічних рішень. 
Наразі через повну автоматизацію суспільно-економічних процесів, 

інформація (будь-якої форми) апріорі є оперативною. Тому окреме ви
ділення оперативного обліку вже не має свого первісного сенсу. Інфор

мація, потрапляючи до бази даних, миттєво обробляється та передаєть
ся для складання узагальнених показників. Технології дозволяють не 

тільки пришвидшити інформаційні процеси, а й значно підвищити їх 
технічну якість, що проявляється через уникнення дублювання та на

шарування інформації. Тому вся облікова інформація може бути визна

чена як оперативна, а отже кожний вид обліку буде названий оператив
ним. За словами професора Оксфордського університету М. Прайса нові 

комунікаційні технології розширюють межі потоків інформації, оптимізу
ють інформаційні зв'язки на всіх рівнях економічних і соціальних взаємо

зв'язків [222]. 
У систему інформація потрапляє необробленою, а технології дозво

ляють її завчасно структурувати та прибрати зайву частку, виділивши 
релевантний залишок. Критика недостатньої точності та достовірності 

оперативних даних не є актуальною, зважаючи на стуmнь розвитку 

техніко-технологічного функціоналу сучасних інформаційних систем. 

Користувач може отримати як загальний підсумок показників фінансо

во-господарської діяльності, так й індивідуалізовані відомості у будь
якому аналпичному розрІЗІ. 

Найбільшу корисність система має від багатовекторної інформації, 

що об'єднує результати застосування різних методів, принципів, про-
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цедур, вихідних цільових установок до узагальнення інформації. Ефек
тивним вбачається залучення інтегрованих інформаційних систем, фун-. . . 
кцюнування яких « ... дає змогу аналпичним пращвникам: оперативно 
та в повному обсязі використовувати інформацію про хід виробничого 

процесу, про матеріальні, фінансові, енергетичні потоки й витрати, про 
запаси сировини й матеріалів; користуватися в режимі реального часу 

всією накопиченою інформацією в єдиному інформаційному просторі 
підприємства, що сприяє оптимізації аналітичної ланки управління під

приємством» [61, с. 353]. 
Подальший розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення ба

читься через інтеграцію всіх видів обліку в єдину інформаційну систе

му на основі новітніх комп'ютерно-інформаційних технологій [48, с. 6]. 
Внаслідок подібної інтеграції оптимізується інформаційний потік шля

хом об'єднання функціоналу обліку та аналізу з виходом на прогнозу
вання і вибір обrрунтованого управлінського рішення (рис. 1.2). 

Визначення та оцінка 

економічних операцій 

Надання даних у 

кількісному вим1р1 

Оцінка 
- • релевантиості 

'--------------' інформації 

Фіксація, упорядкування, накопичення, 

послідовне відображення даних У становлення 

взаємозв'язків з іншою 
економічною інформацією 

Складання аналітичних 

прогнозів 

Рис. 1.2. Інформаційний потік в системі управління 

Сутність розвитку облікаво-аналітичних ресурсів у взаємозв'язку 

ЗІ стратегією позитивної динаміки бізнесу полягає у встановленні . . . . . 
мети, ощнщ ресурсІВ, визначенНІ ІнструменТІв та плануванНІ резуль-

татів. При формулюванні мети увага приділяється місії, стратегії та 
завданням суб'єкта господарювання. Розроблена стратегія бізнесу 

виражається через ступінь впливу на результативність та ефектив

ність реалізації цілей, зміцнення фінансового стану й отримання ін
вестиційної привабливості. 

Поняття інтеграції застосовується не тільки до систем, а й взагалі 
до інформації як такої. З точки зору суто фінансового обліку корис-
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тувач отримує дані про фактичний стан суб'єкта господарювання без 
додаткових відомостей щодо прогнозованих показників. У поєднанні 

з іншими системами інформаційного забезпечення (до яких нале
жить не тільки управлінський облік) користувач обізнаний про пока

зники, які є суттєвими відповідно до його цільового запиту (що вмі
щує в себе, передусім, відображення реального стану бізнесу у трьох 

часових вимірах: минуле, теперішнє, майбутнє). Суттєвість є дуаліс
тичною ознакою інформації, оскільки її складно встановити для різ-. . 
них груп користувачІВ - суттєве для одних, не має 1стотносn для 

ІНШИХ. 

Конкретизація інформації може бути різною. Інтегрована облікова 

інформація дозволяє мати уявлення про результати діяльності на мікро
та макрорівнях з деталізацією до процесів та операцій. Іншим є й час її 

підготовки, який буде варіюватися, залежно від цільової необхідності. 
Поєднання оперативної, звітної, внутрішньо управлінської, прогнозної 

та директивної інформацій дозволяє отримувати відомості у будь-який 
момент часу (за вимогою). Інтегрована інформація складається з фак

тичної, прогнозної (формальна) та неформальної (директивна, організа
ційно-корпоративного характеру). Прогнозна фінансова інформація є 

цінною складовою інтегрованої інформації, оскільки дозволяє у най
більш реальному сенсі виразити майбутні події через наближені оціно

чні судження щодо показників діяльності суб'єкта господарювання на 
перспективу. Підготовлена прогнозна фінансова інформація дає мож

ливість оцінювати різні варіанти наслідків подій на дату її подання, як

що такі події сталися у дійсності. Тобто це сценарій «що», «якби», оці
нка можливих варіантів подій [76, с. 176]. 

Характерною ознакою прогнозу на її основі є реалістичність оці
нки майбутніх подій та винесення конкретного судження щодо ре

зультатів. Негативний прояв має завищений суб'єктивний характер 
такої інформації, мінімізація якого можлива через відповідну профе

сійну підготовку її виробника. Прогнозна інформація не може вва
жатися апріорною, тобто визначальним чинником сприйняття інфо

рмації з будь-якого повідомлення [74]. Апріорна інформація форму
ється на основі інтелектуальної обробки з відповідним аргументу

ванням таких відомостей. У цьому випадку інформація стає не тіль

ки апріорною, а й аксіоматичною, тобто такою, яка в кінцевому під
сумку не вимагає додаткових доказів. Інтегрована інформація ба

читься через єдність первинної, поточної, підсумкової та прогнозної 
інформацій (рис. 1.3), де облікова частина складає близько 80 % 
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(згідно наукового погляду на частку облікаво-інформаційного забез
печення діяльності підприємства [73, с. 21]). 

+-- БАЛАНС ____. ЗАПИТИ 

Рис. 1.3. Інтеrрована інформація1 

Результатом є певне рішення, яке уособлює в собі компроміс між 
можливостями і потребами, доходами та витратами, ризиками та нас

лідками з узгодженням внутрішніх і зовнішніх інтересів. Інтеграція ін
формації переросла у домінуючу тенденцію вдосконалення інформа

ційно-аналітичного потенціалу для формування знання, затребуваного 
сучасним бізнесом. До інтегрованої облікової інформації цілком дореч-. . . . 
но застосувати поняття системносn, осюльки повmстю дотримат ос-

новоположні принципи її визначення: достатність (повнота) вихідних 

відомостей (первинна інформація); узагальнення тверджень та підсум
ків первинних даних (облікові регістри); цілісність кінцевого резуль та-

1 Бачуля Т. В. Аспект интеграции в формировании учетно-аналитического обеспечения 
для информационнЬІх систем нового класса І Т. В. Бачуля І/ МатериальІ республиканской на
учно-практической конференции на тему: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современное 
состояние и перспективьІ развития». Душанбе, 14-15 марта 2014 г. Сб. статей/ Душанбе, «Со
хибкор», 2014.- С. 42-47. 
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ту - фінансово-економічне знання про бізнес, виражене у загальюи 
фінансовій звітності, точність та об'єктивність прогнозованих показни

ків, розрахованих на її основі. 
Понятгя системності щодо облікової інформації за 1.1. Стеців та 

Р.Я. Пахолок розглянуто через формування інформації за визначеними 
напрямами та розрізами [168, с. 300]. Проте системність в її філософсь
кому розумшю є значно ширшим понятгям, що розкривається через ви

явлення закономірностей між об'єктами інформаційного впливу. Згідно 

філософського розуміння принципу системності кожен об'єкт є порів
няно самостійною системою. Передбачено деталізоване вивчення 

об' єкта як результату внутрішніх і зовнішніх взаємодій та наслідку зво

ротної реакції на їх зміни. 
Облікаво-аналітичне забезпечення є окремою системою зі складни

ми зв'язками, обумовленими впливом різних інститутів, кожен з яких 
функціонує відповідно до первісно закладеної програми як окрема сис

тема і як елемент загальної системи. У глобальному сенсі система - це 
вся світова економіка, яка ділиться на елементи (національна економі

ка). Далі поділ проходить в межах окремої країни, регіону, області, міс
та, суб'єкта господарювання, структурного підрозділу тощо. Компоне

нти систем можуть по-різному взаємодіяти між собою. Інформаційна 
система може бути налагоджена як цілісно-інтегроване середовище зі 

зворотними взаємозв 'язками та в організаційно-технологічній єдності 
групування даних. Таку позицію свого часу щодо господарського облі

ку зайняв М.Т. Білуха [17]. Згідно цього підходу інформаційні та еко
номічні зв'язки витикувані <шо прямій» та оформлені в об'єктивно
взаємопов'язану цілісну систему. 

Згідно іншого бачення, облікова-аналітична система побудована 
«вгору», кожен рівень якої відповідає рівню системи управління. Наоч

ним є певний «мануфактурний» підхід, коли кожна ділянка системи 
формує інформацію для конкретного завдання, а найвищий рівень спо

живає інформацію з різних рівнів як зсередини системи, так й із зовні
шніх джерел. Первісною є інформаційно-аналітична система, другим 

рівнем визначають облікаво-аналітичне забезпечення, з якого походить 
облікова-звітна частина. Тобто облікова-аналітична система є результа

том загальної інформаційної системи та джерелом для формування зві
тної інформації. Тому до її організації, обслуговування та оптимізації . . . 
привернуто увагу науковщв, що ошкуються питанням стосовно якосn 

інформаційного забезпечення бізнесу. 
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Кожна позиція, яку займають вчені стосовно інформації, є цілком 
прийнятною і, як не суперечливо, правильною. Все залежить від компле

ксу формальних та неформальних організаційно-корпоративних чинни
ків, покладених в основу управлінської системи. Використання інформа

ції залежить від обраної інформаційної поведінки, яка змінюється 
відповідно до визначених пріоритетів: прогнозування розвитку бізнесу і 

ринку; гнучкість бізнесу та орієнтація на мінливість ринку; адаптація до 
змін і росту ефективності процесів; контрольованість всіх процесів згідно 

чіткої та незмінної ієрархічної с-труктури організації. Поведінкова с-трате
гія має бути узгоджена з реаліями ринкових і вну-трішньофірмових с-тра

тегій та забезпечувати заохочення та культивування управлінських рі

шень з мінімально допустимими ризиками (рис. 1.4 ). 

Висока 

Контроль Створення 

Скласти маршрут Визначати критерії 

інформаційних потоків релевантної інформації 

Передбачуваність Обслуговування 
Уникати помилок і Регулярне оновлення 

невизначеносТІ інформаційних даних 

Середня Якість інформації Висока 

Рис. 1.4. Стратегія інформаційної поведінки 
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Інформаційні ресурси, які формуються на всіх етапах житгєвого ци

клу підприємства, є основою складання с-тратегічної карти компанії, що 

дозволяє організувати процес ефективної реалізації поставлених за
вдань, збалансувати систему кон-тролю та визначити напрям коригу

вання системи управління. Традиційно управлінська позиція орієнтова
на на те, що узагальнені дані є невід' ємною частиною прийняття 

рішення з необмеженої кількості альтернатив (залежно від ресурсів, 
можливостей, потенціалу, обмежень), якість яких можна оцінити після 

безпосередньої реалізації. У цьому випадку вибір характеризується ви
падковістю та ризикованістю для розвитку підприємства. Враховуючи 

пряму залежність «тактика-с-тратегія», обrрунтованою є орієнтація на 
масив Інтегрованих даних, виражених через пропоновану користувачам 
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фінансову звітність. У сенсі розвитку не інформації, а системи, особли
ве місце займає модифікація уявлення щодо системи бухгалтерського 

обліку як ключового інформаційного джерела для забезпечення управ
ління вірогідними, актуальними та сутгєвими фактами щодо фінансово

господарського стану mдприємства. 

Розгалуження позицій стосовно визначення системи бухгалтерсько

го обліку своїм наслідком має панування хибних уявлень про природу 
облікової інформації. С.В. Івахненков зазначив, що єдиного, узгодже

ного уявлення щодо теорії в області бухгалтерського обліку та аудиту в 
Україні немає [62, с. 49]. Спроби вчених спрямовані на розробку прин
ципово нової теорії бухгалтерського обліку, але виникає питання, чи 

можливо це, а головне - чи дощльно, враховуючи те, що, на думку 

класиків української наукової думки це викликає « ... штучне втягування 
інших наук в сферу бухгалтерського обліку» [24, с. 59-61]. М.С. Пушкар 
зауважив, що в умовах глобалізації та інтернаціоналізації економіки 

особлива увага має бути приділена регулюванню обліку на основі стан
дартів та правил, що відповідають міжнародним вимогам [150, с. 259]. 
Основу зрушень в обліковій науці складають розвиток і трансформація 
філософських принципів, які розширюють вже сформульовані гіпотези: 

позитивізм, реконструкція, формалізація, системність. 
Звертаючись до класиків наукової думки, С.В. Івахненков обrру

нтував перспективність застосування філософської концепції пози
тивізму до бухгалтерського обліку [62]. У загальному сенсі сутгєвих 
перетворень під впливом позитивізму надбали всі без винятку науки, 

отримавши інтенсивний розвиток і вийшовши за рамки традиційного 
мислення, ідей і уявлень про суспільно-економічні та техніко

технологічні процеси. Еволюція в такому аспекті світосприйнятгя є 
певним елементом досвіду, який забезпечує єдність та інтеграцію 

знання і тому дає повне уявлення про побудову та розвиток явищ, . . 
процесІВ, сусmльства. 

Формалізація передбачає відображення результатів розумової акти
вності (висновки) у точних понятгях та твердженнях, що не мають дво

значної суті. Це процес подання інформації про об'єкт, процес, явище в 
формалізованому вигляді [180]. Підсумок облікової роботи з інформа
цією - фінансова звітність - є формалізованим інформаційним 

об'єктом, оскільки поєднує в собі інтелектуальну роботу, має технічне 
підrрунтя та сприяє уникненню двозначного тлумачення результатів ді

яльності суб' єкта господарювання. 
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Реконструкція розуміється як відновлення об'єкта (покращення) з 
додаванням нових властивостей або слідування новим принципам. Те

перішня система бухгалтерського обліку може вважатися повністю рекон
струйованою, оскільки поряд із загальноприйнятими принципами пропо

нуються нові, які є вимогою виконання базового завдання бухгалтерського 
обліку - збереження майна власника. Зокрема, АЛ. Дикий пропонує до 

складу чинних принципів організації бухгалтерського обліку включити та
кі: комплексності; безпеки та контролю даних; ешелонування бухгалтерсь

ких даних [53, с. 49-50]. Принцип бухгалтерського обліку - це вихідне 
положення обліку як науки, що забезпечуються якісними характеристика

ми облікової інформації й визначає його предмет, об'єкт, методи на сучас

ному етапі [157]. Зважаючи на визначення принципів, їх роль у підготовці 
інформації є основоположною. У сталені принципи бухгалтерського обліку 

вже не витримують тиску модернізації самої його системи. Так, необхід
ність перегляду базових принципів бухгалтерського обліку: автономності, 

безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалю
вання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, обачнос-. . . . . . 
n, єдиного грошового вимІрника, перюдичносn, посшдовносn, повного 
висвітлення у рамках розвитку багатоцільової системи бухгалтерського 

обліку обrрунтована С.Ф. Головим [40, с. 5- 11]. У розвитку управлін
ського обліку АХ. Позов виділив принципи, які не притаманні тради

ційній теорії бухгалтерського обліку та сприяють динаміці його інтеле
ктуальної та мотиваційної сфер: проблемність і мотивація [110]. На 
думку Н.М. Хорунжак, моделювання досконалішої системи обліку має 

rрунтуватися на використанні нових принципів, які на даний час не 
входять до переліку нормативно-регламентованих: еквівалентності (де

терміністичної та ймовірнісної), що забезпечує реальне відображення 
натуральних показників у вартісному вимірнику; компактності, який 

передбачає згорнуте подання облікових даних і можливість їх швидко
го розгортання до потрібного обсягу деталізації; ефективності, що пе

редбачає переважання позитивного результату порівняно з понесеними 
затратами на модернізацію обліку [183, с. 282]. 

Як бачимо, немає єдності й в пропозиціях науковців, оскільки кожен 
із запропонованих принципів розкриває різні сторони обліку, залежно від 

вподобань наукових пошуків дослідників. Це не є від' ємною рисою до

сліджень - у майбутньому їх інтеграція дозволить вивести на новий 
рівень універсальну систему інформаційного забезпечення - бухгал
терський облік - та оптимізувати бізнес-процеси у відповідності до 

реалій сучасної економіки. Вважаємо необхідним долучитися до загаль-
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них досліджень та пршщипи організації облікового забезпечення бізнесу. 
Розширення інформаційного оточення бухгалтерського обліку логічно орі

єнтує облікову систему на нові пршщипи щодо організації відповідної ін
формаційної підтримки бізнес-процесів та управлінських рішень: керова

ність, відповідальність, обrрунтованість й економічність. 
Принцип керованості походить з розуміння важливості налагоджен

ня інформаційного сервісу. Здебільшого, інформація за результатами 
синтетичної обробки адаптована під масового споживача без розмежу

вання інформаційних вподобань. Це дещо формалізує обслуговування 
користувачів інформації та встановлює додаткові обмеження в управ

лінні. Опікування інформаційним обслуговуванням в аспекті мультиці

льового інтересу користувачів сприятиме більшій якості прийнятого 
рішення в теперішньому та майбутньому часі, що значно вплине на ре

альність попередньо визначеної стратегії. 
Принцип відповідальності ініціює запровадження системи інформацій

ної відповідальності на всіх рівнях. До бухгалтера додаткову відповідаль
ність застосовувати непотрібно, оскільки його професійна компетентність 

базується на особливих вимогах до його кваліфікації та відповідальності за 
організацію обліку на підприємстві та підготовку звітності. Мова йде про 

відповідальність у розрізі формування оперативної або внутрішньої звіт
ності, які регулюють інформаційну роботу внутрішнього сектору. Інфор

маційна відповідальність характеризує внутрішню організованість та роз
судливість в підготовці даних для управління. Чітко оформленої внутріш

ньої організації політики інформаційної відповідальності у вітчизняних 

суб'єктах господарювання поки немає, оскільки слабо розвинена загальна 
система корпоративної культури. Працівників організовує не власна відпо

відальність, а встановлені правила роботи та можливість адміністративно
го або матеріального покарання. Мотивація бере початок не з розуміння 

важливості розвитку підприємства, а з особистої зацікавленості. 
Принцип обrрунтованості походить з попередніх принципів й передба

чає аргументацію підготовки багатоцільових звітів для різних груп корис
тувачів. Треба виважено виділити групи користувачів, для яких буде фор

муватися звітність та інтерес яких буде враховуватися при її складанні. Це 
дозволить оминути зайві витрати часу та інтегрувати інформаційні зусилля 

на підготовку дійсно затребуваних даних. Паралельно виконується прин

цип комплексності, що вимагає формування єдиної інтегрованої системи, 
здатної охопити всі інформаційні процеси в передбаченій орієнтації на різ

m Інтереси користувачІВ. 
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ПрИІщип економічності необхідний для належного регулювання об
лікового забезпечення, зважаючи на високу відповідальність за результат 

прийнятого управлінського рішення серед інших можливих альтерна
тив з оцінкою його економічного наслідку. Користування інформацій-. . . . 
ною системою вимагає юдповщних витрат кошnв, рацюнальне спряму-. . 
вання яких є певним гарантом одержання очІкуваного економІчного . . 
сенсу провадження дІяльносn. 

Звісно, що наведені принципи стосуються бухгалтерського обліку 

щодо оптимізації його інформаційній функції, яка сьогодні превалює 
серед інших. Поряд із застосуванням базових принципів бухгалтерсько

го обліку їх дотримання сприятиме підвищенню продуктивності підсу

мків інформаційно-облікових процесів, вираженої через надання корис
тувачеві за адресним запитом повної, неупередженої, економічно 

переконливої, достовірної, зрозумілої та, головне, прогнозної інформа
ції для цільового користування. 

Окремо наведемо принцип, затребуваний через потребу цільової 
спрямованості облікової інформації, - принцип адаптивності, коли 

інформація найбільше відповідає запиту користувача та якісно при
стосована для виконання орієнтованого завдання. Загалом, адаптив

ність як поняття походить з біології та означає пристосовуваність 
організму до зміни середовища, що необхідно для збереження жит

тєдіяльності. У випадку інформації, адаптивність означає її відпові
дність потребам того середовища, що є певною цільовою аудиторі

єю, яка формує запит. Якщо інформація не буде адаптивною, вона не 

буде затребуваною, а, значить, першість отримає певний її штучний 
замінник-аналог. Чим більше облікова інформація зможе відповідати . . . . . . . . 
реальним Інтересам внутрІшНІх І зовНІшНІх користувачІВ на рІзних 

часових інтервалах, тим якіснішою буде відрегульована система за

безпечення прийняття рішень. 
Облікова система у сучасних умовах вийшла за рамки функцій спо

стерігача та реєстратора. У сі мінуси, які приписують обліковій інформа
ції насправді не витримують жодної критики, оскільки поки відсутній 

ефективніший аналог, показники бухгалтерського обліку будуть затребу
вані, не дивлячись на критичні зауваження. Практики з бухгалтерського 

обліку менш обізнані стосовно новацій в області теорії бухгалтерського 

обліку та пропонованих концепцій і для них головним є налагодження 
бізнесу з мінімальними ризиками й втратами та максимальним ефектом 

як матеріального, так і нематеріального характерів. Для них революцій
ним стала інтеграція методології бухгалтерського обліку з техніко-
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технологічними новаціями новітнього часу. З приводу видів обліку, доки 
відсутня узгоджена думка про поділ системи бухгалтерського обліку, в 

уявленні практиків він буде залишатися у своєму тримірному виявленні: 
фінансовий, управлінський, податковий. Така думка є справедливо, хоча 

останнім часом все більше звертається увагу на інтеграційний характер, 
притаманний видам обліку. Інтегрована облікова інформація є ядром 

системи підтримки прийнятгя рішень, що в інтерактивних взаємо
зв'язках між суб'єктами прийнятгя рішень реалізує єдність цільової 

установки бізнесу на мікро- та макрорівнях. Результативність системи 
підтримки прийнятгя рішень базується на взаємодії фахівців з обліку, 

інформаційних технологій, аналізу, контролю та аудигу. Одним зі спо

собів об' єднання їх роботи є формування інформації у вигляді обліко
вих логіко-аналітичних даних з відображенням подій за різні часові ін

тервали. 

Для узгодження прогресу концепцій бухгалтерського обліку в умовах 

інформаційної економіки, розглянуто провідний досвід знаних в Україні та 
за рубежем учених та висловлено думку стосовно облікаво-аналітичного 

забезпечення. Означено його суть, джерела, способи та засоби формуван
ня, виходячи з різноцільових запитів користувачів. Оскільки зараз сектор 

бізнесу занепокоєний сутгєвими розривами «витрати/доходи», об'єктивно 
постає необхідність оптимізації всіх чинників впливу, серед яких інформа

ція є ключовим. Обrрунтовано позицію щодо визначення поліваріантного 
обліку, який не є окремим видом обліку, а визначається через оптимізовані 

його функції для забезпечення інформацією однакової якості та достовір-. . 
носТІ рІЗm групи користувачІВ. 

1.2. Утворення інформа:gійного комплексу 
облікової системи на базі нових форм 

та кон:gеп:gій обліку 

Дослідження в галузі обліку, інформації та управління не є новими -
цьому питанню приділяють увагу на всіх без виключення рівнях науко

вого пошуку. Однак, не знижуючи значення попередніх результатів до

сліджень вчених, не втрачає своєї актуальності потреба в розвитку та 
поглибленні дослідження щодо облікової системи, інформаційний фун
кціонал якої постійно зазнає змін через трансформацію системи бухгал

терського обліку та запровадження її інноваційних форм та концепцій. 
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Сьогодні затребувані динаміка, розвиток, пропозиції, ідеї, які модерні
зують економіку, модифікують суспільство та сприяють трансформації 

держави та світу в цілому. Неминучий перехід на новий рівень розвитку . . 
сусmльства, поступово змІнюються правила, завдання, ЦІЛІ, стандарти, що 

формують нове уявлення про економіко-фінансове середовище сучасного 
бізнесу. Однією з основних змін, притаманних сучасності, є ідея новіт

ньої інформаційної сутності, яка стала логічним результатом техніко
технологічного розвитку суспільства, появи сучасних засобів зв'язку, 

розширення можливостей інформаційного обміну і перенесення уваги з 
об' єктів матеріального характеру в бік технологічних та інтелектуаль

них ресурсів. Відмінною характеристикою сучасної стадії розвитку на

укової думки є позитивна динаміка тенденції до єдності новітніх знань, 
яким притаманні проблемно-орієнтовані переконання та методи, що ха-. . . 
рактеризуються мІждисциплІНарними напрямами досЛІдження та по-

щуками нових ідей. 

Система бухгалтерського обліку ефективніша, коли в її розробці бу
дуть враховуватися не тільки теоретико-методологічні основи облікової . . . . 
науки в класичному розумІннІ, а також певm досягнення ІНших наук в 

їх історичному розвитку, дозволяючи запропонувати нові напрями нау

кового мислення, що найбільше відповідають ідеям сучасності. Ниніш
ній етап розвитку економіки У країни апелює до активізації наукових 

досліджень, історичних витоків бухгалтерського обліку та апаратно
технологічного інструментарію, стимулює розвиток інституту бухгал

терського обліку і його філософської основи під впливом глобальної 

інформатизації суспільства та економіки. 
Перспективні зміни системи бухгалтерського обліку є можливими 

внаслідок реформування наукових теорій, національного законодавст-. . . . . 
ва, запозичення передового свІТового досвІду з адаптаЦІєю mд вІТчиз-

няну практику, що впливає на інституційні зміни, автоматизоват ІН
струменти, умови та ефективність його ведення. Теоретичні основи 

бухгалтерського обліку реалізуються в рамках вироблених науковим 
співтовариством концепцій, для яких характерне безперервне еволюці-. . . . . 
онування в напрямІ усюдомлення нових поглядІВ, знань І тверджень, яю 

закладають підвалини переосмислення концептуальних основ облікової 

теорії. 

У біологічному розумінні еволюція- це процес перетворення (змі
ни) у зв'язку з неминучим плином часу спадкових характеристик. 

В економіці це розвиток нових продуктивних сил. Стосовно еволюції 
інформації, першочергово слід виділити прогрес інформаційних систем, 



Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні 31 

а точніше технологій, які дозволили по-новому організувати інформа
ційний обмін та розвинути її якісні характеристики. У рамках філософії 

Г. Спенсера, який представив своє, більш просте сприйнятгя еволюції 
як опису фактів дійсності сучасного світу, простежувалася певна супе

речливість, оскільки вчений не визнавав реальність в її логічному про
яві [50]. Еволюція в його світосприйнятгі є певним елементом досвіду, 
що забезпечує єдність та інтеграцію знання і тому дає повне уявлення 
про побудову та розвиток явищ, процесів, суспільства. 

З позиції еволюційного підходу до розвитку облікових систем ви
значені чотири основні ієрархічні одиниці (тип-клас-сімейство-вид) 

у систематизації облікового забезпечення (табл. 1.1). Для усебічного 
визначення історичних типів облікових систем як найбільш важливої 
ознаки їх структурного різноманітгя виділений спосіб облікової ре

єстрації. 
Типи облікових систем розрізняються за способом реєстрації фактів 

господарського житгя. Відповідно до обраних ознак (уніграфічна, діаг
рафічна та поліграфічна парадигма) наведені наступні історичні типи 

облікових систем: проста інвентарна система, облікова інформаційна 
система та інтегрована облікова система. Клас облікової системи харак

теризується ознаками, обумовленими рівнями побудови глобальної 
економіки. З цієї позиції виділені: мікрорівень (облікова система під

приємства), мезорівень (єдина облікова система групи) і макрорівень 
(національна система бухгалтерського обліку) архітектури побудови 

облікових систем. Сімейство облікових множин задані специфікою сек

торів економіки та видів економічної діяльності, що визначають галу
зеві стандарти обліку. Це облік в державних (муніципальних) установах 

та облік у комерційних організаціях, а також за видами економічної ді
яльності: у промисловості, сільському господарстві, торгівлі, банках, 

страхових оргаюзащях тощо. 

Отже, для облікових систем характерна багатоманітність станів, ди

намізм, альтернативність еволюції. Вищевказані ознаки залишаються 
відкритими для уточнення та доповнення. Зокрема, в кожному дослі

джуваному історичному періоді теоретично існує облік різного ступеня 
зрілості. Дотепер зберігається тип простого обліку в домашніх госпо-. . . . . . 
дарствах, малих mдприємствах, ІндивІдуальних mдприємцш, тодІ як 

середовище середнього та великого бізнесу генерує та розвиває нові 
види обліку (бухгалтерський (фінансовий) облік, управлінський облік, 

податкові розрахунки, консолідований облік, облік за міжнародними 
стандартами, соціальний, екологічний тощо). 
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Таблиця 1.1 

Класифікація облікових систем (розроблено на основі 

[56, с. 53; 166, с. 17]) 

Рівень Характеристика 
Субординація облі-

Ознака система- кових систем та їх 
система-

тизації 
ознаки систематиза-

тизації ції 
структурних елемен-

ТІВ 

2 з 4 5 

Методологічні У ніграфі чна (проста) 
Простаінвентарна 
система 

парадигми: спосіб 
Діаграфічна (по- Облікова ін форма-

Тип реєстрації фактів 
двійна) ційна система 

господарського 

Інтегрована облікова життя Поліграфічна 
система 

Національна система 
Макрорівень бухгалтерського об-

Рівні побудови 
ЛІКУ 

Клас глобальної еко- Мезорівень 
Єдина облікова сис-

НО МІ КИ 
темагрупи 

Облікова система 
Мікрорівень організації та її стру-

ктурних ПІдроздІЛІВ 

Облік у комерційних 

Специфіка 
Сектор економіки оргаюзащях 

Бюджетний облік 
Сімей-

суб' єктів обліку 
Облік у промисло-та методології га-

ство ВОСТ!, СІЛЬСЬКОМУ ГО-лузевих стандар- Види економічної 
тів обліку . . сподарстш, торпвЛІ, 

ДІЯЛЬНОСТІ 
страхових оргаюза-

ціях, банках тощо 

Інвестори, контраге- Бухгалтерський (фі-
нти нансовий) облік 

Міністерство дохо- Податкові розрахун-
дів і зборів України ки 

Державна служба 
Статистичний облік 

статистики 

Визначення цілей 
Менеджери, власни-

користувачІВ 1 ви- Управлінський облік 
Вид рабників обліко-

ки 

во-звітної інфор- Соціально-відпові-

мації дальний бізнес і сус- Соціальний облік 
ПІЛЬСТВО В ЦІЛОМУ 

Природоохоронні 
інституції та суспі- Екологічний облік 
льство 

Суспільно значимі Консолідований об-
ПІдприємства ЛІК 



Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні 33 

Сучасність зорієнтувала наукове товариство на переосмислення ба
зових облікових концепцій з приводу відповідності розвитку суспільст

ва та економіки як об' єктів інформатизації та інтелектуалізації. Це спо
нукало до реформування системи обліку в напрямі впровадження 

динамічної концепції, передбачаючи утворення такого інформаційного 
забезпечення, що дозволить спрогнозувати розвиток подій з належним 

використанням ресурсів та вжити відповідних заходів запобігання не
визначеносn. 

Важливим досягненням наукової спільноти є робота видатного росій
ського вченого Я.В. Соколова, який виділив три парадигми бухгалтерсь

кого обліку: уніграфічна (проста), камеральна і діаграфічна (подвійна) 

[164, с. 40-44], що було вимогою того часу, коли облік позиціонувався 
скоріше як технічний інструмент, а не повноцінна інформаційно-аналі

тична система. Концепція сучасного бухгалтерського обліку формува
лася під впливом динамічної концепції, основою якої став базовий 

принцип класичної теорії бухгалтерського обліку - принцип безперер
вності. Проте, для потреб розвитку багатоцільового бухгалтерського 

обліку цей принцип отримав чималу критику. Зокрема, відомий україн
ський вчений С.Ф. Голов, розвиваючи ідею теорії багатоцільового облі

ку для усунення істотних обмежень його моноцільової форми, вивів гі
потезу про те, що «принцип безперервності втрачає сенс, якщо метою є 

оцінка вартості бізнесу. У цьому випадку, навіть при наявності припу
щення безперервності діяльності, активи та зобов'язання будуть оціню

ватися за ринковими цінами. Виходячи з цього, такий принцип не має 

самостійного значення для багатоцільового обліку» [40, с. 6]. 
У загальному сенсі, динамічний характер сучасної системи бухгал

терського обліку - це принципове перетворення уявлення про ретроспе
ктивний характер облікової інформації, оскільки мета обліку не звужу

ється лише до збереження майна власників, а передбачає отримання 
максимальної економічної вигоди від активів, ресурсІВ І розміщеного ка

піталу. Основною формою фінансової звітності за таких умов стає звіт 
про фінансові результати, з якого споживач релевантної підсумкової ін

формації про фінансовий стан економічного суб' єкта здатний отримати 
відомості про показники результативності бізнесу. Характерним аспек

том динамічної бухгалтерії є нова інтерпретація розрахунку фінансового . . . . . 
результату як рІЗНИЦІ мІж правом на отримання грошових кошnв І зо-

бов'язаннями на їх виплату. 

Концепція динамічного обліку була протиставлена теорії статичного 
обліку, в якій вбачалося превалювання фінансового стану економічного 
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суб'єкта над показником фінансового результату. До цього часу немає 
єдиної думки щодо того, чи раціонально применшувати значення фі

нансового результату, який є індикатором віддачі на вкладені кошти. 
Тому обидві концепції органічно поєднуються на практиці, основою 

чого є об'єктивна неможливість застосування окремо одна від одної. 
Причина розвитку динамічного обліку в інформатизаваній економіці 

пояснюється широкою інтеграцією похідних від концепцій бухгалтер
ського обліку і впровадженням в їх основу інформаційно-комуніка

ційної платформи, яка змінює уявлення про можливості інформаційно
го обслуговування бізнесу та його економічних і суспільних зв'язків. 

Сучасна тенденція розвитку бухгалтерського обліку спрямована в 

бік модифікації його класичного уявлення та підйому на рівень інфор
маційно-аналітичного базису сучасної системи управління. У результаті 

наукових, техніко-технологічних, інформаційних реформ економічно 
розвинене суспільство отримало істотний інструмент, який має не тільки 

технічні характеристики - систему динамічного бухгалтерського обліку 
[21, с. 34]. Ера статичного обліку неминуче добігає свого логічного кінця, 
оскільки фундаментальна основа його теорії - принцип уявної ліквідності 
більше не виправдовує себе, поступившись концепції динамічного обліку, 

який відкидає штучно виведені показники і орієнтується на реальні відо
мості, що перетворює в корисні знання про стан бізнесу. 

Основними структурними підсистемами облікової системи суб'єкта 
економіки є види обліку. Вид обліку володіє специфічною метою та ме

тодологією, виконує функції, які визначаються цілями користувачів і 

виробників облікової інформації, зберігає свою автономію в обліковій 
системі та має власну еволюційну траєкторію. Кожен вид обліку регу

люється особливими правилами і вимагає спеціальних знань. Будь-яка 
класифікація за видами обліку залишається суб'єктивною, викликає су

перечливі судження та залежить від цілей дослідника. Втім закономір
ний процес еволюційного розвитку бухгалтерського обліку характери

зується необхідністю забезпечення потреб в інформації різних груп 
користувачів, що спонукає дослідників висувати нові пропозиції та ре

комендації. 
Будь-яка теорія розвивається тоді, коли знаходяться особи, що бачать 

можливості для її розвитку та бажають змінити згідно власного переко

нання. Не є винятком і наука про бухгалтерський облік, яка тільки за 
останні кілька десятиліть набула змін більше, ніж за весь попередній пері

од її сприйнятгя в якості так званого «рахівницгва». Революційні перетво
рення є наслідком панування технологій, оскільки система бухгалтерська-
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го обліку - це інформаційна система, що забезпечує різні групи спожи
вачів економічною інформацією. Необхідно обrрунтовано та виважено пе

реоцінити методичні засоби бухгалтерського обліку та складові його мето
ду з позицій відповідності вимогам ринкової економіки і можливостей по

дальшої модифікації [48, с. 10]. 
Останнім часом роль бухгалтерського обліку значно підвищилася, 

що викликано зміною адресності облікової інформації, розширенням 
кола суб' єктів, які приймають інвестиційні та інші господарські рішен

ня і спираються при цьому на бухгалтерські дані [162, с. 36]. Реформа 
системи бухгалтерського обліку, згідно дослідження Ю.М. Москальової, 

передбачає вдосконалення методології бухгалтерського обліку та його 

принципів, розробка яких необхідна для уніфікації та стандартизації 
облікових процедур, що забезпечують порівнянність даних фінансової 

звітності [91]. Уніфікація передбачає приведення до єдиної форми або 
системи, набутгя одноманітних властивостей, усунення розбіжностей. 

Відомий вітчизняний вчений С.Ф. Голов уніфікацію назвав перешко
дою в розвитку бухгалтерського обліку, підкресливши необхідність 

відмови від жорсткої регламентації поточного бухгалтерського обліку, 
насамперед, плану рахунків і системи обліку витрат [41, с. 7]. На сього
дні в У країні немає передумов для відмови від уніфікації бухгалтерсь
кого обліку, а саме уніфікації плану рахунків і форм фінансової звітно

сті. Це пов'язано з особливостями економічного розвитку, соціальними, . . 
поштичними, правовими та Іншими чинниками, характерними для на-

шої країни, національними традиціями, що були набуті в теорії й прак

тиці обліку в попередні роки, невідповідностями норм податкового та 
бухгалтерського законодавства, відсутністю рекомендацій щодо веден

ня управлінського обліку, недостатнім рівнем професійної підготовки 
[102, с. 177]. 

Облік повинен бути більш відкритим, зважаючи на те, що саме його 
інформація є фундаментом управлінської діяльності. Провівши деталь

не дослідження сучасних підходів до теорії бухгалтерського обліку, 
С. Ф. Гол о в зазначив, що серед вітчизняних вчених переважає думка 

про необхідність створення нової парадигми бухгалтерського обліку на 
основі суміжних галузей знань [39, с. 22]. Вибір певної облікової пара
дигми обумовлений не тільки логічними критеріями, як це прийнято у 

класичній науковій теорії, а й філософськими міркуваннями. Зміна тих 
чи інших теоретико-методологічних засад обліку в кінцевому добутку 

впливає на соціальні відносини, розвиток суспільства, його активність та 
потреби. Відомий американський екологічний економіст Г. Дейлі у своїй 
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фундаментальній праці презентував концепцію, в якій описав необхідність 
балансу між підтримкою потреб сучасного людства та захистом інтересів 

майбутніх поколінь, зробивши динаміку екосистеми основною місією роз
витку [49]. 

У традиційному розумінні облік розглянутий як функція управління, 
призначена для інформаційного забезпечення всіх зацікавлених користу

вачів про фінансово-господарський стан підприємства. Первісно розгалу
ження інформаційного забезпечення було передбачено через ділення облі

ку на види, функції кожного з яких відповідали цільовому призначенню 
даних (рис. 1.5). 

Статистичний 8 Фінансовий 

/:/. ~ 
~ ~::,, ~ Податковим 

ОБЛІК ~хгал ький 

• • Оперативний 
У правлінський 

/ Зласиню ~ 

Менеджери - Працівинкп 

Держава 

(-- Кредитори +---+Дебітори 
........ 

Рис. 1.5. Види обліку (традиційний поділ) 
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Інтереси користувачів інформації співпадають, якшо вони відно
сяться до однієї цільової групи. Між представниками різних груп вини

кають інформаційні конфлікти через суперечливість їх інтересів, що 
позначається на результатах діяльності підприємства, а отже й на пока

зниках бухгалтерського обліку. Уникнути цього неможливо, проте мо
жна управляти інформацією, яка надається у широке користування (фі

нансова та податкова звітність) і знаходиться у закритому доступі 
(управлінська звітність). 

Наразі показники фінансової звітності вважаються недостатніми для 

задоволення інформаційних інтересів користувачів, хоча й забезпечують 
комплексну обізнаність про результати діяльності суб'єкта господарюван

ня за звітний період. Постала потреба налагодити забезпечення обліковими 
даними таким чином, щоб максимально узгодити та збалансувати інфор
маційні відносини з користувачами всіх груп. Види обліку розвиваються 

під впливом пропозицій нових концепцій, які сформульовані виходячи з 

потреби оптимізувати інформаційне забезпечення системи управління. 
Види обліку не заміщують одне одного, а існують одномоментно, що 
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пов'язано з п01:ребою користувачів у різній інформації. Не існує окремо 
фінансового чи управлінського обліку і кожному з них пригаманний креа

тивний, с-тратегічний, прогностичний характер відповідно до інформацій
них інтересів різних груп користувачів. Зокрема, при організації бухгал

терського обліку формування облікової політики передбачає до-тримання 
с-тратегічного та креативного характерів з відповідністю чинним теорії та 

методології. На рис. 1.6 показано, яким чином розвивалися концепції бух
галтерського обліку і хто з відомих фахівців під-тримував їх розвиток та 

адаптацію до вітчизняної практики. 

' 
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Рис. 1.6. Розвиток концепцій бухгалтерського обліку 

Зупиняючись на різних видах обліку і їх розвигку в умовах модерніза
ції суспільства та економіки, вітчизняні вчені-економісти особливе місце 

відвели управлінському обліку. Зокрема, Л. В. Нападовська назвала запро
вадження в українській практиці управлінського обліку частиною загаль

ного процесу реформування національної системи бухгалтерського обліку 
[96, с. 78]. Управлінський облік не відразу здобув прихильність серед на
уковців і фахівців. Проте, у подальшому вчені визнали його законне місце 
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в інформаційній системі суб' єкта господарювання. Зауважено, що «Необ
хідність застосування управлінського обліку обумовлена неспроможністю 

чинної системи традиційного бухгалтерського (фінансового) обліку в по
вній мірі та своєчасно задовольнити потреби керівництва в необхідній 

управлінській інформації» [66, с. 48]. Це значно змінило розуміння нау
ковою спільнотою його значення для розвитку вітчизняних підпри

ємств і вивело на новий рівень дослідження, пов' язані з пропозицією 
нових концепцій модернізації системи бухгалтерського обліку для по

треб ринкової економіки в У країні. 
Управлінський облік не можна називати явищем ХХ столітгя, оскі

льки перші спроби спроектувати нову систему обліку, адаптовану під 

запити конкретного виробництва, були зроблені ще в середині ХІХ ст. 
для результативного моніторингу виробничих процесів [68]. Надалі зу
силля дослідників були спрямовані на створення форми управлінського 
обліку відповідно до бізнес-стратегій, завдання якої полягає у підготов

ці інформації прогнозного характеру для внутрішнього управління та 
зовнішнього оточення - стратегічного обліку. Факт розкритгя управ

лінської інформації для зовнішніх користувачів має на меті розширення 
інтеграційних зв' язків з ринковим середовищем для залучення фінансо

вих ресурсів і зміцнення економічних позицій. Управлінський облік є 
винятковою інформаційно-регулюючою системою, оскільки органічно 

вміщує в собі властивості обліку як такого та системи управління в 
частині координаційного впливу на прийнятгя рішень. Властивості 

обліку дозволяють достовірно, своєчасно, у повному обсязі оцінити 

бізнес-процеси та явища і узагальнити їх в показниках. Можливості 
управління посилюють інформаційний результат облікової системи 

через додання фінансової та нефінансової інформації, необхідної, 
передусім, для прийнятгя управлінських рішень, розрахованих не 

тільки на поточне управління, а й на стратегічне планування, конт
роль та коригування бізнес-процесів. Управлінський облік обфунто

вано названо продовженням та поглибленням бухгалтерського фі
нансового обліку витрат і доходів діяльності підприємства [167, с. 

361]. Тому управлінський облік став компромісом для системи внут
рішнього інформаційного забезпечення та розкритгя показників зві

тності для зовнішніх користувачів. Інтеграція властивостей обліку та 

управління дозволила вивести на новий рівень облікову звітність, 
забезпечивши планування, прогнозування, контроль, аналіз, коорди

націю та моніторинг належними даними про фінансово-господарсь
кий стан підприємства. 
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У світовій практиці широкого поширення набула концепція управ
ління, спрямована на досягнення визначальної мети діяльності - роз

виток на майбутню перспективу та всебічну реалізацію інвестиційного 
потенціалу суб' єкта господарювання. Ця концепція отримала назву ко

нтролінг і пройшла довгий еволюційний шлях, перш ніж стала резуль
тативним інструментом сучасної світової економіки. В основу контро

ліига покладене відстеження важливих сфер діяльності: облік, аналіз і . . . . 
планування результаnв, контроль, ощнка потеНЦіалу ПІдприємства, . . . 
пошук «вузьких мІсць», зростання ПІдприємства, стратепя просування 

товару на ринок, управління стратегічним розвитком [192]. 
Майже у всіх визначеннях контроліига звертається увага на ціль 

підприємства. Кінцева мета будь-якого комерційного підприємства
отримання прибутку (контролінг можна назвати системою управління 

прибутком підприємства), але в деяких випадках мета підприємства 
може бути іншою, наприклад, завоювання частки ринку, усунення кон

курентів тощо. Тоді контролінг орієнтує зусилля підприємства в напря
мі цих цілей, хоча кінцевою метою залишається отримання прибутку. 

Таке твердження є дещо неточним, оскільки мета і завдання контролін
гу є похідними від цілей підприємства, визначальною з яких є реаліза

ція інвестиційного потенціалу та стратегії розвитку в перспективному 
майбутньому. 

Провідний спеціаліст з методологічних аспектів контроліига Д. Хан 
суттєво розвинув його поняття, виділив основну ідею запровадження в 

інформаційній системі та rрунтовно довів його орієнтацію на результат 

управління підприємством [182, с. 11]. Контролінг визначають концепці
єю результативного управління суб'єктом господарювання для забезпе

чення його фінансової активності, розвитку, стійкості в нестабільних 
економічних умовах зовнішнього середовища. Найчастіше саме поняття 

контролінгу асоціюється з поняттям управлінського обліку, але це не 
зовсім правильно: основне завдання управлінського обліку- надавати 

релевантну інформацію для прийняття виважених рішень. Функції кон
тролінгу ширші, вони містять у собі не тільки управлінський облік, а й 

планування, контроль, координацію, а також формування рекомендацій 
для прийняття управлінських рішень. [196, с. 67]. Передбачають не 
тільки підготовку релевантної інформації для управління, а й синтез 

планування, контролю, обліку, управління стратегічним розвитком, 
аналізу та організації і координації інформаційних потоків. Альтерна

тиви системі контроліига як ефективному інструменту формування ві
домостей для прийняття управлінських рішень поки немає, що поясню-
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ється регулюванням та координацією фінансових категорій, які є осно
вою бізнесу. 

Сучасні нестабільні умови, в яких проваджують діяльність суб'єкти 
господарювання, спонукають наукове співтовариство до розробки но

вих підходів до формування та реалізації стратегічних фінансових рі
шень. У роботах українських та зарубіжних вчених увага приділяється . . . . . 
процесу стратепчного контрошнга, що охоплює стратепчm управшн-

ські рішення підприємства, орієнтовані на реалізацію бізнес-політики. 

Зокрема, Г. Джейкобе одну зі своїх фундаментальних робіт присвятив 
питанню реалізації загальної стратегії розвитку через належні управ

лінські зміни [52]. У вітчизняній практиці понятгя стратегічного конт-. . 
рошига не так поширене, що пояснюється певною неврегульоваmстю 

національної термінології та науковими дискусіями, які негативно 

впливають на побудову системи стратегічного контроліига на українсь
ких mдприємствах. 

Формування принципів прогностичного обліку обумовлене основ
ними бухгалтерськими принципами та концепціями, його методологія і 

методика має ряд специфічних характеристик, оскільки він оперує да
ними, що стосуються майбутніх фактів і подій, що розкриває необхід

ність врахування фактора невизначеності [155, с. 52]. Перспективність 
прогностичного обліку зазначена в роботах українських учених, якими 

викладена думка про отримання нових можливостей узгодження з сис

темою управління і зниження негативного прояву небажаних господар

ських операцій [75]. Розвиток наукової думки не був зупинений на кон
цепції прогностичного обліку, внаслідок чого вченими був запропоно
ваний стратегічний облік як вища форма інформаційного забезпечення 

для бізнесу. 
Розвиток стратегічного обліку логічно пов'язаний з потребою у від

повідному інформаційному забезпеченні бізнес-стратегій щодо динамі
ки суб' єкта господарювання та збільшення його вартості. Саме заро

дження стратегічного обліку стало основою зміни концепції економіч
ного управління, розвиток якого зумовив англійський економіст 

Б. Райан [154]. Облікова система обмежена у спеціальних методиках 
для формування інформації, необхідної для прийнятгя обrрунтованих 

рішень управлінським персоналом. У стратегічному обліку, інтегруючи 

спеціальні прийоми і технології з класичною системою обліку, форму
ється інформація для розробки фінансової стратегії, аналізу та плану

вання, прийнятгя інвестиційних рішень. Сама по собі система стратегі
чного обліку не може організовувати самостійні інформаційні системи, 
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але її ресурси використовуються для підготовки бази даних, необхідної 
для формування оперативних управлінських рішень та рішень на перс

пективу. 

Стратегічний облік призначений для: планування майбутньої стра

тегії і тактики функціонування підприємства в цілому та окремих стра-. . . . . . 
тепчних господарських центрах юдповщальносn; вимІрювання та ОЦІ-

нки ефективності господарювання в цілому і по окремих стратегічних 
господарських центрах відповідальності на різних фазах житгєвого ци

клу; коригування керуючих впливів на хід реалізації обраної стратегії 
[178, с. 243]. Виконуючи свої завдання за допомогою аналізу, плану
вання, прогнозування, моніторингу, контролю, аудиту ефективності 

шляхом визначення основних тенденцій та проблем за допомогою сис
теми показників, стратегічний облік дозволяє зменшити невизначеність . . . . . . 
у д1яльносn mдприємства, визначити прюритетm напрями розвитку 1 
зосередити на них свої зусилля, підвишити його готовність до ризико

вих ситуацій [169, с. 235]. Це потужна інформаційна підтримка мене
джменту, який потребує аналітики, точності, своєчасності та доказовості. 

Сьогодні склалась ситуація, коли необхідно визначити місце концепції 
стратегічного обліку як одного із напрямів розвитку бухгалтерського 

обліку в У країні, який би вписувався в класичне розуміння бухгалтер
ського обліку та не порушував національних традицій побудови систе

ми бухгалтерського обліку в Україні [79, с. 82]. 
Наступним етапом розвитку концепцій бухгалтерського обліку, по

кликаного оптимізувати інформаційно-аналітичне забезпечення систе

ми управління, став креативний облік, існування якого неодноразово 
піддавалося критиці через визнання його в якості інструмента маніпу

ляції реальними показниками фінансової звітності. Активізація креати
вних підходів до облікового відображення фактів господарювання при

зводить до зменшення довіри користувачів фінансовій звітності [2]. 
І.А. Панченко, виділивши в якості цільової аудиторії показників креа

тивного обліку внутрішніх користувачів, зазначив, що його свідоме за
стосування спрямоване на приховування прибутку для зменшення суми 

його розподілу на виплату дивідендів учасникам та акціонерам, а також 
на укривання реальної величини прибутку для цілей оподаткування 

[103]. Креативність визначена творчими здібностями, завдяки яким мо
жливим є формування нових ідей та розробка пропозицій. Творчий під
хід доречний у різних галузях, що забезпечує позитивну динаміку в су

спільстві та економіці. Проте, творчість в обліку є недоречною і такої 
думки дотримуються провідні вчені [27; 39], основою позиції яких є за-
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лежність бізнесу від надійної, а не просто перспективної інформації, 
здатної бути засобом прогнозування. 

Поява креативного обліку обrрунтована тією думкою, що вкрай 
необхідна система інформаційного забезпечення більш високого ра

нгу, орієнтована, передусім, на прогнозування розвитку бізнесу та . . . . 
ЗаПИТИ внутрІШНЬОГО упраВЛІННЯ та ЗОВНІШНЬОГО СередОВИЩа, ЯКІ 

очікують отримати відомості перспективного характеру для прийн
яття рішень. Втім, надмірна «творча» інформація не менш небезпеч

на, ніж її недостатність, оскільки розсіює увагу менеджерів і усклад
нює вибір релевантних даних. А при недостатньому зіставленні та 

аналізі даних неповнота інформації замінюється суб'єктивними оці

нками. 

Наступним витком розвитку стала актуарна концепція бухгалтерсь

кого обліку, орієнтована на « ... формування інформації, затребуваної фа
ктичними та потенційними інвесторами, кредиторами І Іншими постача

льниками капіталу для оцінки створюваної економічної вартості та 
майбутніх грошових потоків для прийняття рішень щодо інвестування, 

кредитування й інших подібних рішень по розміщенню ресурсів» [191, 
с. 22]. Згідно думки О.А. Лаговської, концепцію актуариого обліку слід 
розглядати як базис максимізації фінансової потужності вітчизняних 
підприємств та їх значимості у світовому економічному просторі через 

підвищення ефективності управління ключовими драйверами їх вартос
ті шляхом вирішення проблем інформаційного забезпечення системи 

менеджменту, орієнтованої на залучення фінансових ресурсів, гаран

туючи примноження економічної доданої вартості постачальникам ка
піталу в контексті побудови нової економіки України [77]. Це ще одна 
новація в дослідженнях щодо теорії та методології бухгалтерського об
ліку, покликана модернізувати його та суттєво збільшити сукупний по

зитивний ефект від використання облікової інформації. Його пропози
ція є логічним наслідком наукового пошуку, який орієнтований, 

передусім, на практику, що потребує новацій та перспективних розро
бок. Ю.А. Маначинська зауважила необхідність внаслідок широкої 

інформатизації суспільно-економічних відносин запровадити актуа
рнийоблік як самостійну науку в Україні [86]. Така думка має право 
на існування, адже актуарний облік не заміщує бухгалтерський, а є 

його продовженням в іншому контексті відповідно до реалій сучас
ного бізнесу. Актуарний облік не виходить за рамки звичного бухга

лтерського обліку, оскільки їхні предмет та об'єкт є нероздільними, 
проте наочною є відмінність актуариого обліку у визначенні фінан-
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сового результату (як різниця між ринкової оцінкою підприємства на 
початок і кінець періоду). 

Подальші пропозиції вчених щодо розвитку концепцій бухгалтерсь
кого обліку можна ототожнити з модернізацією суспільства та економі

ки, для яких новими понятгями стали «інформатизація», «інтелектуалі
заціЯ>>, «знаннєвість». Інформація, інтелект, знання набули нового 

значення для суспільно-економічних процесів, що не могло не знайти 
відображення у поглядах науковців сучасності на інформаційну систе

му для управЛІння. 

Інтелектуальний облік став необхідною умовою реалізації завдання 

підвищення ефективності інформаційного забезпечення системи управ

ління суб'єкта господарювання і є першим кроком на шляху формуван
ня ємної інформаційно-аналітичної системи підвищеного типу. Роз

виток інтелектуального обліку проходив під впливом об' єктивних 
чинників, пов'язаних з динамікою технологій, суспільно-економічного 

устрою: 

- налагодження техніко-технологічного обслуговування інформа

ційних та бізнес-процесів, що дозволило розвинути електронні розра
хунки, сформувати якісну систему електронного документообігу, сут

тєво зекономити витрати на обслуговування облікового процесу зі 
скороченням персоналу та автоматизацією підготовки звітної інфор

мації; 
- модернізація бухгалтерського обліку, обумовлена розвитком тео

ретико-методологічних концепцій, викликаних потребою часу та дина

мікою наукової думки вченої спільноти; 
- комплексний моніторинг системи бухгалтерського обліку (апарат

них та технологічних характеристик), контроль якості інформації; 
- регулювання додаткових сервісів: формування проміжних ба

лансів для завчасного виявлення непередбачених витрат; вертикаль
ний моніторинг інформаційних мереж; підтримка стратегічного 

управЛІння. 

Інтелектуальний облік можна налагодити тільки на базі інформацій

но-комунікаційних технологій, оскільки потрібно за короткий проміжок 
часу здійснити аналітичні розрахунки для підготовки оперативної ін

формації в управлінні та своєчасно передати їх для подальшої обробки . . . 
з метою узагальнення результаnв у звпних показниках, яю є основою 

прийнятгя рішень внутрішніми і зовнішніми користувачами. На базі 
системи інтелектуального обліку виконуються завдання: інтеграція з 

базами даних внутрішнього та зовнішнього користування (у межах до-
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ступу до показників); багатовекторний зв'язок з постачальниками та 
користувачами інформації; розширення функціоналу розрахункових 

операцій; підтримка мультизадачності інформаційної системи. 
Відомий своїми інноваційними ідеями та пропозиціями, вітчизняний 

вчений-економіст М.С. Пушкар передумовою інтелектуальної системи 
обліку назвав відповідну організацію підготовки кадрів з обробки даних і 

отримання інтелектуальних інформаційних ресурсів для управління [151, 
с. 3]. Не випадково наголос в інтелектуальній роботі зроблено на персона
лі як продуктивному генераторі ідей, пропозицій, нововведень. Розумова 
активність є ефективнішим інструментом, порівняно з іншим приладдям, 

що сьогодні широко доступне завдяки розвиненим технологіям. Сучасні 

програми налаштовані на інтелектуальну обробку даних, проте наявність 
людського фактору є вирішальним, оскільки відмінними рисами є досвід, 

компетенції, інтуїція, що дозволяють підготувати не просто якісну інфор
мацію, а інтелектуальний продукт, в якому реалізовані особливості окре

мої управлінської системи. Дані, знання, інформація - це не тотожні по
няття, оскільки інформація та дані можуть бути втілені на будь-яких 

носіях, а первісним носієм знання є людина, яка шляхом поглиблення, 
укрупнення, примноження знання, матеріалізує його в реальних рішен

нях, показники яких стають «матеріалом» для подальшої роботи системи. 
Згадуючи вагомість людини в інформаційному процесі, так само змістов

ною виголошена роль бухгалтера в обліковому процесі. Зокрема, загаль
новизнаним є вислів відомого російського вченого Я.В. Соколова: «бух

галтерський облік - це те, що, згідно із заданими правилами, робить 

бухгалтер» [165, с. 16]. Бухгалтер- древня професія, але тільки останнім 
часом на Заході цій професії надається настільки ж велике значення, як 

медикам і юристам [190, с. 5]. 
У своїх подальших наукових пошуках учені припустили можливість 

отримання якісно нової, оригінальної інформації, здатної задовольнити 
всі рівні запитів системи управління. З цією метою запропонована кон

цепція ідеальної системи обліку, що має охопити весь спектр інформа
ційних запитів та надати необхідний інформаційний ресурс для управ

ління [48]. Зауважимо, що облік вже ідеальний по своїй природі, 
оскільки ідеал передбачає відповідність індивідуально прийнятому ста

ндарту (зразку). Облікова система одночасно відповідає зразкам, вста

новлених законодавством, суспільством, бізнесом, ринком, суб'єктом 
господарювання, юридичними та приватними особами. З приводу 
впровадження нових концепцій обліку, які в кінцевому підсумку видо

змінюють класичне уявлення про інформаційну підтримку користува-
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чів, М.Г. Чумаченко зазначив необхідність консенсусу, що орієнтує на 
підтримку принципів, які стосуються формування інформації для кори

стувачів [188, с. 3]. Підготовка облікової інформації відповідно до інте
ресів користувачів - це та новація, потреба якої відчувається останні 

роки. Звісно, що такий «all inclusive» буде коштувати чимало на почат
ку організації та регулювання, але в подальшому відчутними будуть 

вигоди від налагодження такої системи. 
Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що видами бухгалтер

ського обліку є традиційно визнані- фінансовий, управлінський та 
податковий. Креативність, інтелектуальність та багатоваріантність є 

їх властивостями, що пояснюється логікою розвитку наукової думки, 

теорії, практики, суспільства, економіки. Вони завжди були прита
манні бухгалтерському обліку, проте виділені та обrрунтовані під 

впливом змін в економіці та суспільстві. Концепції бухгалтерського 
обліку органічно поєднані завданням та первісною ідеєю виникнен

ня обліку як окремої системи, науки, явища в системі управління 
ПІдприємством. 

Зважаючи на те, що зміни притаманні не фундаментальним основам 
бухгалтерського обліку, а розвитку його властивостей, доречно визна

чити понятгя «облік як облік». Кожний користувач орієнтований на 
свій інтерес і тому прагне задовольнити його через інформацію, яку 

отримує з усіх можливих джерел. Фінансова звітність первісно є такою, 
що узгоджує інтереси якщо не всіх, то багатьох користувачів, переду

сім, зовнішнього середовища. Що стосується внутрішніх користувачів, 

то в нагоді стали технології, які дозволили формувати окремі звіти на 
базі первісної інформації без «шкоди» загальній звітності. Тому, виді

лити новий вид обліку не представляється можливим, а його розвиток 
обумовлений пропонованими концепціями. Інакше кажучи, якщо брати 

за основу існування всіх пропонованих властивостей обліку як видів, то 
отримаємо «інтелектуально-інтегровано-комунікаційна-багатоцільовий 

облік креативного характеру». З наведеного можна зробити висновок, 
що виділяти слід не види, а функції та властивості бухгалтерського об

ліку, оскільки інтелект із самого початку закладений в облікову роботу, 
комунікації налагоджені як вбудована функція, оскільки інформація 

призначена для передачі, а отже інформаційна функція цілісно поєдна

на з комунікаційною. Певною новизною є інтеграція, що пов'язано з 
тим, що облік не міг залишатися виокремленою системою та функціо
нувати у повній незалежності. Багатоцільовий характер є вагомою по

требою, проте виділяти окремий вид обліку є не об'єктивним, оскільки 
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можна додати нову функцію і цього буде достатньо. Звісно, що розви
ток наукових пощуків і внесення пропозицій тільки позитивно впливає 

на всі сторони динаміки бухгалтерського обліку. Тому кожна пропози
ція однаково затребувана практиками, які потребують нових заходів 

для організації інформаційної та управлінської роботи. 
Роблячи висновок з дослідження видів та концепцій бухгалтерсько

го обліку, виділяємо поліваріантний облік, не як окремий вид обліку з 
власним предметом, об'єктом та методом, а як нову його властивість, 

що є продовженням ідеї щодо адаптації облікової інформації до запитів 
різних груп користувачів. Кожна група індивідуальна і не можна ігно

рувати різницю в їх інтересах та сприйнятті інформації. Всі ці аспекти 

стали вирішальними для модернізації також предмета бухгалтерського 
обліку. Підкреслимо, не зміни, а саме модернізації. Про це неодноразо

во підіймалося питання в науковій літературі. Предмет бухгалтерського 
обліку є динамічною категорією, що залежить від національних, право

вих, економічних ознак. Непрямий вплив мають традиції, менталітет, 
устої, які склалися у певній країні, регіоні, місті, організації. Тому не

однорідність предмета спонукає до висновку, що кожен вид обліку є 
модифікованим відображенням його реальної сутності задля досягнен

ня поставленої мети. 

Революційним перетворенням системи бухгалтерського обліку 

стала автоматизація облікових процесів. Це у корені змінило його 
традиційну форму, що мало безумовний позитивний наслідок у спів

відношенні «витрати/результат» у будь-якому з їх проявів. Провід

ними українськими вченими, зважаючи на широку інформатизацію 
суспільства, яка охопила всі сфери, визначено новий орієнтир нау

кової думки - розробка методології бухгалтерського обліку в елек
тронному середовищі. Зокрема, М.Т. Білуха та Т.М. Микитенко від

значили, що наукова організація облікаво-аналітичного процесу в 
електронному середовищі виникає у зв'язку з розвитком інформа

ційних технологій в управлінні економікою, необхідністю координа
ції та взаємозв'язку облікових і контрольних процедур при здійс

ненні фінансово-господарської діяльності економічних суб'єктів з 
різними формами власності [17, с. 50]. 

Первісно інформаційним технологіям не відводилася роль майбут

нього важеля економіки - їх застосування обмежувалося потребами 
виробництва, які з плином часу якісно змінилися. Можливості автома

тизованих систем показали необхідність кардинальної перебудови сис
теми управління з її цілями і завданнями. Вперше управлінський апарат 
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отримав потужну систему, здатну пропускати значю масиви даних з 

формуванням релевантної інформації, необхідної для прогнозування і 

планування діяльності в майбутньому. 
Упровадження автоматизованого обліку та контролю в діяльність 

підприємств із застосуванням новітніх інформаційних технологій та 
засобів зв' язку пояснюється необхідністю підвищення оперативності 

інформаційного забезпечення, що затребуване внутрішнім управлін
ням і зовнішнім економічним оточенням. Нині вельми ускладнений 

інформаційний продукт, а саме його технічна частина - бази даних, 
комунікації, програмно-апаратні засоби, служби експлуатації та тех

нічної підтримки. Проте, значно спрощена його інтерфейсна части

на, що дозволяє будь-якому користувачеві логічно й доступно інтер
претувати інформацію. Передумови розвитку автоматизованої си

стеми обліку визначені національними нормативно-правовими акта
ми, зокрема Законом України «Про електронні документи та елект

ронний документообіг», яким регламентовані основи віртуалізації 
інформаційного забезпечення як необхідність розвитку національної 

системи обліку [112]. 
Українськими вченими визнана перспективність віртуалізації бухга

лтерського обліку, що є логічним кроком нового постіндустріального 
суспільства до оптимізації головних інструментів інформаційно-аналі

тичного забезпечення. Очевидно, що сучасний рівень розвитку техно
логій є привабливим для позитивної динаміки системи бухгалтерського 

обліку в напрямі розвитку та вдосконалення техніки його ведення. Вна

слідок застосування систем автоматизації бухгалтерського обліку на 
новий виток розвитку може вийти бізнес, отримавши можливість опе

ративно обслуговувати релевантну інформацію, що має сенс для здо
бутгя конкурентних переваг. Важливість використання інформаційних 

технологій і технічних засобів підтримки підкреслив у своїй книзі 
А.В. Гречко, виділяючи об'єктивну необхідність автоматизації органі

заційного управління та розширеного використання електронних баз 
даних [46]. 

Кожен виток розвитку системи обліку повинен супроводжуватися 
процесами еволюції, диференціації, гармонізації та метаболізму. Еволю

ційні зрушення орієнтовані на зміну характеристик системи, якими пе

редбачена повна відповідність цілям і завданням реальних фінансово
економічних відносин як усередині системи, так й в зовнішньому ринко

вому оточенні. Диференціація передбачає формування інформації, реле
вантної та затребуваної різними її користувачами, для яких важливо во-
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лодіти необхідними відомостями як історичного, так і перспективного 
характеру. Гармонізація національної системи бухгалтерського обліку 

націлена на забезпечення єдності, інтегрованого функціонування та 
централізації систем з відповідним рівнем узгодженосТІ ІЗ зовнішнім 

оточенням, що в сукупності становить ефективну координаційно
регулюючу систему інформаційного забезпечення бізнесу. У склад

нення процесів фінансово-господарської діяльності викликали ціл
ком закономірну потребу в формалізації інформаційних потоків і 

побудові системи, в якій мультиплікуються різні елементи та влас
тивості інформаційного обороту. 

Нове бачення бухгалтерського обліку у цілому не змінило його ко

рінної суті, а лише певним чином модернізувало «верхівку» системи. 
Вважаємо, що так і повинно бути, адже руйнування старої системи мо

же викривити первісну ідею. Мова не йде про сліпе слідування прави
лам, традиціям та устоям. Краще не означає якісніше. До бухгалтерсь

кого обліку слід підходити дуже обережно, оскільки це стосується не 
просто інформації, а економічно важливих знань, маніпуляція якими до

рого коштує не тільки окремому суб'єкту господарювання, а й економіці 
в цтому. 

Облікові дані мають властивості довідкової, регулюючої та конт
ролюючої інформації. Налагоджують та обслуговують взаємовідно

сини між користувачами, тобто виконують комунікаційну функцію. 
Не випадково акцентовано увагу в дослідженні не на системі, а на 

інформаційному комплексі, що дозволяє врахувати технічні можли

вості, технологічні характеристики, організаційно-методологічні ас
пекти бухгалтерського обліку, тонкощі управління суб'єктом госпо

дарювання. Це квінтесенція сучасного етапу модернізації інфор
маційно-аналітичної системи для бізнесу, адаптованої до умов зов

нішнього середовища. Загалом, інформаційний комплекс можна ви
значити як певне інтегроване формування, побудоване на базі різних 

соціально-економічних об'єктів з використанням розвинених інфор
маційно-комунікаційних технологій. Кожен комплекс має своє ці

льове призначення, залежно від характеристик середовища, в яке йо
го вбудовано. У нашому випадку мова йде про інформаційний 

комплекс облікової системи як середовище формування, координа

ції, контролю та передачі інформації про фінансово-господарський 
. . . . . 

стан шдприємства внутрІшНІм та зовНІшНІм користувачам, залежно 

від рівня їх доступу до економічної інформації (рис. 1. 7). 
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Інформаційний комплекс облікової системи на макрорівні характе

ризує загальні аспекти побудови системи облікового забезпечення, яка 
включає методику і технологію ведення трьох базових видів обліку: фі

нансовий, управлінський, податковий. Крім того, показано взаємодію 
бази облікових даних по каналах внутрішньої інформаційної інфра

структури з іншими базами корисних економічних відомостей, які в су
купності формують інформаційний капітал підприємства. На макро

рівні інформаційний комплекс представляється як координаційно

комунікаційне формування, вбудоване в загальну систему суб'єкта гос
подарювання, налагоджене відповідно до бізнес-архітектури підприєм-. . . . 
ства та орІєнтоване на наскрІзне серВlсно-орІєнтоване проектування та 

підтримку рішень тактичного і стратегічного характерів внутрішньої та 

зовнішньої політик управління. Являє собою багатовимірну структуру, 
інформаційно поєднаної з центром кожної системи зовнішнього ото

чення, забезпечуючи синхронність та узгодженість з ними. 
Робота інформаційного комплексу облікової системи підпорядкова

на логіці стратегії розвитку бізнесу з постановкою завдань та їх вико
нанням. Дії, явиша і процеси не виникають самі по собі, а є результатом 

формування місії підприємства. Фінансово-господарські операції, інфо

рмацію про які обробляє та узагальнює система обліку, координуються 
через управлінські рішення, що, в свою чергу, залежать від інформації. 

Інформаційний комплекс облікової системи призначений для вимірю
вання, обчислення, формування, передачі та зберігання інформації про: по

точні показники фінансово-економічних показників бізнес-процесів; мак
симально допустимі значення параметрів згідно бізнес-цілей та стратегій; . . . . . 
запланават показники ВlдповІдно до комплексу рІшень як єдносТІ можли-
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востей, потенціалу, ризиків та первісно обраної с-тратегії розвитку; подат
кові розрахунки за звітний період з можливісnо їх аналізу в динампц; уза

гальнені звітні показники діяльності суб' єкта господарювання; дані ДJІЯ 
об'єктивного прийнятгя рішень. Інформаційний комплекс мікрорівня зо

середжений всередині суб' єкта господарювання та охоплює всі процеси 
інформаційними зв'язками (рис. 1.8). 

г··-··-··-··-··-·-··-··-· · -··-··-··-··-··-··-··-

Моніторинг та контроль 
Планування 

Розробка стратегії 

Аналіз і координація 

Інформаційна баіа.,, 
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Загальна інформація-,, 
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Економічна інформація'',, 
-~ І Облікова інформація 

-··-··-~ Вплив комунікацій та технологій 

------+ Застосування аналізу і координації 

- Інформаційне забезпечення 

Рис. 1.8. Структура та взаємозв'язки інформаційного ком=ексу 
облікової системи (мікрорівень) 
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Інформаційний комплекс облікової системи на мікрорівні є більш 
складною організацією інформаційних зв'язків й аналітичного забезпе

чення бізнес-процесів та порядку прийнятгя управлінських рішень. Це 
не тільки належна організація бухгалтерського обліку та підготовки 

звітної інформації. Йдеться про формування потужної бази даних для . . . . . . . . 
всІх ршmв управшння І для часткового Імпорту зовmшmм користува-

чам. База даних призначена для різних запитів користувачів, яка авто
матично оновлюється і актуалізується їх розробниками, що істотно по

легшує роботу внутрішніх інформаційних служб. Потоки інформації в 
інформаційній інфраструктурі мікро- і макрорівня обмежені тільки рів

нем доступу їх користувачів, що логічно з точки зору забезпечення ін

формаційної безпеки. 
Ідея розвитку інформаційного комплексу є дещо новою, більш тра

диційним представляється формування системи, проте, це не супере
чить можливостям сучасних технологій і правилам ведення обліку. Са

ме ці два фактори стали вирішальними при проведенні дослідження та 
внесенні пропозицій. Найчастіше в наукових роботах використовується 

понятгя «система» і неоднозначно сприймається застосування до бух
галтерського обліку понятгя «комплекс». 

Через інформацію весь бізнес лежить одночасно у всіх площинах 
часу (минуле, теперішнє та майбутнє). Обізнаність про події в часі за

безпечується інформацією. Передбачається, що час переходить із одно
го стану в інший через вертикальну ієрархію (лінійна шкала). Забезпе

чений так званий всечас, коли події існують одномоментно як складний 

механізм комплектування фінансово-економічної бази під завдання 
конкретного втілення (рис. 1.9). 

---
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Минуле Теперішнє Майбутнє 

-------------------------------
Рис. 1.9. Одномоментність інформації в часі 
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Пов' язати події минулого, теперішнього та майбутнього з фізичної 
точки зору не представляється можливим. Проте, це можна зробити за

вдяки інформації. Не будь-яких даних, а надійних, сутгєвих, реальних, 
що не потребують додаткових коригувань, узагальнень й доповнень. 

Таких, розуміння яких однаково правильне для будь-якого користувача 
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з будь-яким рівнем обізнаності. Такою інформацією повноправно є фі
нансова звітність, яка формується за результатами діяльності в мину

лому. Оперативна звітність, що відображає теперішні події (завдяки 
технологіям це не викликає жодних складнощів). Управлінська звіт-. . . . 
mсть, призначена для можливосn оперування показниками дІяльносn 

майбутніх періодів. У загальному сенсі це інформація з достатнім рів

нем аналітичності, що комплексно підсумовує роботу всієї інтегрованої 
системи бухгалтерського обліку. 

Усебічне узагальнення різних наукових підходів, філософсько-. . . 
свпоглядних основ, результаnв критичного аналІзу думок вчених-. . . 
економІсnв щодо вирІшення питання стосовно подальшого розвитку 

бухгалтерського обліку в умовах його реформування на основі аналізу 
його сучасного стану дозволило розмежувати напрями розвитку бухга

лтерського обліку. В основі лежить взаємодія різних концептуальних, 
управлінських і позитивістських теорій, які кардинально видазмінили 

інтеграцію внутрішніх процесів розвитку бухгалтерського обліку та зо
внішніх умов, що зумовили його динаміку. Для України нова облікова 

теорія в її інтелектуальному характері є одним з найбільш перспектив
них і продуктивних напрямів розвитку економічної науки. 

Модифікація форм та видів обліку став поштовхом до певної пере
будови інформаційних систем. Таким чином, виникла потреба форму

вати комплекси, в яких органічно поєднані потужні функціональні риси 
всіх підсистем, систем та комунікацій. Планується, що їх реалізація 

змінить організацію всієї інформаційної системи на мікро- та макрорів

нях та у подальшому між ними будуть налагоджені зв'язки для налаш
тування глобального інформаційного комплексу. 

1.3. Обліковий про:gес: характеристика, 
структура, забезпечення якості управлінських 

рІшень 

Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Цю фразу цілком мо

жна застосувати до теорії бухгалтерського обліку. Відомий вчений 

С.Ф. Легенчук приділив цьому питанню значну кількість наукових робіт 
і результати його досліджень є на теперішній час фундаментом для роз

витку нової науки [80]. Слід відзначити цікавий погляд автора на наукові 
пропозиції вчених, яю рІзняться й часом доходять до крайньої межі з пев-



Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні 53 

ним рівнем перфекціонізму та максималізму -у будь-який спосіб зберег
ти або зруйнувати. Автор влучно наголошує на «розколі» між вченими, 

одні з яких залишились прихильниками традиційної теорії, а інші виступи
ли радикалістами з пршщипово новим поглядом на систему бухгалтерсь

кого обліку, її предмет, мету, завдання, об'єкт тощо. 
Об' єктами бухгалтерського обліку довгий час залишались: капітал, ак

тиви, зобов'язання, доходи, витрати, фінансовий результат. Нині виділяють 
нові об' єкти, як то: інновації, трансакційні витрати, інтелектуальний і люд

ський капітал, екологічна діяльність, соціально-відповідальна діяльність, 
інфляційні процеси та їх результати, ризики господарської діяльності та їх 

наслідки [35; 104]. Це вимагає організації та ведення бухгалтерського облі
ку з підготовкою відповідних пропозицій, що на первісному етапі стануть в . . 
нагоДІ теоретикам, а mсля детального опрацювання- практикам. 

Об'єктом бухгалтерського обліку стає не вся інформація, а тільки . . . . . . 
така, що описує явище, процес, дІю, яю мали мІсце mд час дІяльносn 

суб' єкта господарювання. Звідси можна зробити висновок, що зміна 
процесів обумовлює зміни в бухгалтерському обліку. Мова не йде про 

кардинальний перегляд предмету бухгалтерського обліку. Предмет на
уки про бухгалтерський облік повинен трактуватися настільки універ

сально, щоб пояснювати факт появи нових об' єктів, які не обмежува
тимуть його, а конкретизуватимуть зміст його теорій [58, с. 17]. 
Характерно, що предмет є результатом взаємодії суб'єкта й об'єкта, 
продуктом впливу суб'єкта на об'єкт, а тому й вихідним понятгям всієї 

категоріальної системи виступає її суб'єкт [100]. Предмет не може бути 
змінений, він може бути уточнений. У наукових пропозиціях дослідни
ки довош часто доходять до критичних меж, намагаючись «видумати» 

нове, коли треба розвинути те, що вже працює. Позитивно слід оцінити 
наукову роботу С.Ф. Голова, який, пропонуючи нову теорію бухгалтер

ського обліку, не відмовляється від предмету, а розвиває його згідно 
внесених новацій. Предметом бухгалтерського обліку є ретроспективні 

та перспективні параметри господарської діяльності підприємства та 
його оточення, визначені органами, що регулюють бухгалтерський об

лік, та власником підприємства або уповноваженим ним органом (поса
довими особами) з урахуванням запитів інституцій [40, с. 4]. Автор та-

. . 
ким чином показав вплив зовюшнього та внутрІшнього середовищ на 

відправні точки створення нової базової теорії бухгалтерського обліку з 
раціональним розумінням їх однаково творчого та руйнівного впливу. 

Адже неможливо задовольнити запити одночасно всіх інститутів без 
зайвих витрат часу та коштів. Тому слід ретельно фільтрувати інтереси 
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користувачІВ, видІляти такі, що складають обrрунтовану перевагу і . . 
nльки mсля цього вносити корективи. 

Предмет бухгалтерського обліку охоплює не тільки матеріальні, а й 
нематеріальні об' єкти. Під нематеріальними об' єктами розуміємо, пе

редусім, інформацію, яку можна розглядати з будь-яких позицій. Інфо-. . . . . 
рмащя є «предметом в предмеn», осюльки нею охоплет всІ процеси, 

явища, об' єкти. В інформаційному аспекті можна говорити про вар
тість, права, обов' язки, знання, дослідження, мотиви, переконання, що 

загалом становлять предмет бухгалтерського обліку, кожний у своїх 
альтернативах та варіантах. Нематеріальні об'єкти в їх традиційному 

розумінні є об'єктами системи бухгалтерського обліку і вони, скоріше, 

належать до усталеного розуміння предмету бухгалтерського обліку в 
його практичній частині. Це перша відмінність від традиційного уяв

лення про облік. Друга- незалежність від часу, що передбачає запози
чення інформації про явища, об' єкти, процеси, які відбулися, відбува

ються та будуть відбуватися в майбутньому. Мається на увазі, що 
звітність може бути підготовлена не тільки ретроспективного характе

ру, а й виходячи з прогнозних показників. На перший погляд це здаєть
ся неможливим, проте сучасні технології дозволяють формувати звітну 

інформацію на будь-яку дату з передбачуваним сценарієм майбутніх 
показників. Все залежить від якості техніко-технологічного оснащення 

та сформованої бази даних, з яких експортується інформація для фор
мування висновків. Головне, заздалегідь написати відповідний скрипт 

(алгоритм, за яким обробляється інформація в базі даних). 

Висуваючи різні тлумачення предмету бухгалтерського обліку, нау
ковці обходять понятгя, яке сьогодні регулює всі без винятку сфери на

уки, економіки, суспільства, права- інформацію. Якщо раціонально 
поглянути на процес бухгалтерського обліку, то обробці, узагальненню, . . . . 
передачІ mдлягають не економІчm процеси, склад господарських засо-

бів та джерела їх утворення, а інформація, яка надходить з різних дже

рел за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства, 
відображена на паперових або електронних носіях (обов'язково). 

Доречно у якості предмета бухгалтерського обліку назвати інфор
мацію про результати та процеси фінансово-господарської діяльності у 

визначений проміжок часу внутрішнього та зовнішнього характерів, які 
стосуються підприємства, що мають своїм наслідком зміни у складі 

економічних показників згідно її орієнтованого характеру в узагальне

ному викладі (облікова звітність), що відповідає нормам чинного зако
нодавства та не суперечить політиці суб' єкта господарювання. 
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Слід критично зауважити про можливість беззмінного стану, проте 
це не відповідає самій суті природних процесів - все змінюється, на

віть якщо це на перший погляд не помітно. Не буває двох однакових 
показників за різний проміжок часу. Тому, навіть якщо підсумок зали

шився без змін, це не означає їхню відсутність у його структурі. У та
кому визначенні предмета зроблена спроба узгодити традиційний по

гляд на предмет бухгалтерського обліку з інноваційним його баченням. 
Розвиток (зміни) стає можливим внаслідок певного приводу- яви

ща, яке само по собі не викликає наслідку, а спрацьовує, передусім, як 
імпульс, що розв'язує дії всього причинно-наслідкового комплексу [28, 
с. 133]. У випадку розвитку системи бухгалтерського обліку потужним 
каталізатором стала інформатизація суспільно-економічного простору, 
що викликало зміни у формі його ведення. Без причини немає наслідку, 

без наслідку - причини. Це б порушувало логіку природних процесів. 
Облікова наука не витримує ймовірностей, припущень, гіпотез та доми

слів. Кожні зміни мають бути критично виважені, обrрунтовані, дове
дені та прораховані. В іншому випадку вони не мають жодного сенсу та 

не витримують цілком справедливої критики. Саме тому позиції вче
них-новаторів не знаходять широкої підтримки у провідних науковців, 

які дотримуються традиційного погляду на облік. Зміни в системі бух
галтерського обліку характеризуються ланцюговими та зворотними 

причинно-наслідковими зв'язками. По-перше, облікова система не реа
гує на окремий параметр змін, а залежить від різних явищ, процесів і 

подій як результату безумовного та безповоротного прогресу економіки 

та суспільства. По-друге, зміни мають зворотний характер, що спонукає 
до обережності в пропозиціях, поглядах, думках. 

У будь-якому тлумаченні обліковий процес сполучений з бізнес
процесами, що проявляється, насамперед, в обліковій політиці. Будь-яке 

підприємство є системою з чітко налагодженими, взаємопов'язаними, вза
ємозалежними процесами фінансового та нефінансового характерів, ре

зультат яких визначає його організаційно-економічний устрій, політику 
управління та стратегію розвитку. У діяльності суб' єкта господарювання 

дії визначають процес, а процес - дії. Процеси за своєю природою схожі 
між собою в самій основі та кардинально різняться під час реалізації. Це 

пояснюється тим, що кожен бізнес є унікальним, не дивлячись на його ро

зуміння як елемента загальної економічної системи. 
У сі без виключення суб' єкти господарювання підпорядковані зага

льновизнаним правилам законодавчого, ринкового та етичного харак

терів. Звідси так само залежні від формальних та неформальних інсти-
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тутів процеси, які відбуваються всередині системи та за її межами. Біз
нес-процеси можна цілком обrрунтовано назвати послідовністю дій, 

внутрішніми видами діяльності, групою логічно пов'язаних кроків 
упродовж усього житгєвого циклу підприємства. Серед бізнес-процесів 

виділені такі, що є основою діяльності (сфокусовані на отриманні фі
нансового результату, втіленогов прибутку) та інших, орієнтованих на 

підтримку перших (рис. 1.10). 
Житгєвий цикл підприємства проходить в безпосередній залежності 

від вимог, очікувань і впливу зовнішнього середовища. Тому нагаль
ною потребою є усунення протиріч між внутрішніми завданнями роз

витку та зовнішніми вимогами бізнесу. Важливо правильно та обrрун-. . . 
тована розставити прІоритети в ЦІлях короткострокових 1 довгостро-

кових перспектив, не забувши врахувати ймовірність настання ризико

вих ситуацій та умов невизначеності. Логіка розвитку підприємства по
лягає в комплексному характері планування, втіленого в інтеграції ці-

лей, завдань, критеріїв, чинників довго- і короткострокових аспектів . . 
поттики шдприємства. 

УпраВJІінські бізнес-процеси (реrулювання 
Бізнес-процеси підтримки ,.--· -·-·-·-. •. ·--., внутрішніх дій тактичного та стратегічноm 
(орієнтовані на підтримку / "- __ 
внутрішніх обслуговуючих / ,. ."...... '·, '\ \\ характерів) 

процесів) / / .і,. \ \ \ Основні бізнес-процеси (орієнтовані на 
. \ \ 1 ; і і створення та реалізацію продукту (послуг) 

БІЗнес-процеси розвитку '. \ \ . · . : для отримання фінансового результату) 
(підтримка перспективних \ · . ·, ______ ............. /-' / 

планів підприємства) '· ________ .". ,'/ 
.. .,.~" ... 

Рис. 1.1 О. Види бізнес-процесів 

Основним напрямом розвитку підприємства стає безперервне досяг
нення максимуму цілей, що реалізуються за рахунок наявних можливо

стей, виявити які здатна облікова система в сумісній роботі з апаратом 
управління (єдність у формуванні бази даних), що підтверджує думку 

про незамінність облікової інформації для інтеграції тактики і стратегії 

розвитку підприємства. Наслідок кожного бізнес-процесу має бути на
лежним чином інформаційно оформлений та узагальнений для забезпе

чення користувачів затребуваними даними для внутрішнього та зовні
шнього користування. Призначення бухгалтерського обліку полягає 

власне у відповідному інформаційному узагальненні результатів проце
сів, що проходять як на самому підприємстві, так і за його межами (як-
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що вони прямо або опосередковано відносяться до суб'єкта господарю
вання). Сьогодні в багатьох компаніях опікуються питанням зменшення 

часу на збір, обробку й підготовку даних, тобто виконання реєстрацій
них функцій, що свідчить про оптимізацію продуктивності використан

ня робочого часу. Розв'язання цієї проблеми вбачається в автоматизації 
процесів обробки управлінських даних з подальшим використанням ви

вільненого часу для консультаційної та аналітичної робіт [172, с. 121 ]. 
Інтегрований обліковий процес являє собою поєднання збору, фільт

рації, реєстрації, узагальнення первинної облікової інформації відповідно 
до особливостей політики ведення бухгалтерського обліку, організацій

но-правової форми діяльності бізнесу, системи управління та здійснення 

на основі підсумкової звітної інформації аналізу та планування. Схема 
процесу підготовки облікова-аналітичної інформації передбачає посту

повий перехід первинних даних в аналітичні з різним рівнем узагальнен
ня та деталізації (рис. 1.11). 

Первинний облік 

Спостереження фактів фінансово-господарської 

діяльності, їх вимір, фіксування, документальне 

оформлення, передача оперативної інформації 

Облікові регістри 

Узагальнення первинної інформації для подальшої 

підготовки підсумкових даних за звітний період 

Фінансова звітність 

Результативне підбиття підсумків фінансово-господарськоі 

діяльності шляхом узагальнення проміжної інформації з 

виходом на підсумкові показники 

Застосування економічного аналізу до оперативних 

даних, статистичних відомостей, звітної інформації тощс 

Оперативна інформація 

+ 

Проміжна інформація 

Звітна інформація 

+ 

Аналітична інформація 

Планування, контроль, моніторинг, координація Облікова-аналітична інформація 

Рис. 1.11. Схема формування облікова-аналітичної інформації 

Показники з первинних документів є основою функціонування всієї 

системи, тому необхідно приділити особливу увагу технології контро-
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лю вводу вхідних даних [51]. Сучасні технології цілком адаптовані для 
прискорення, оптимізації та покращення облікових процесів. Зокрема, 

це стосується автоматичного виокремлення, розшзнання та опрацюван

ня інформації з паперових документів. Інформаційні ресурси діляться 

на дві категорії: 
-документи в паперовій формі: облікові документи (первинні облі

кові документи (касові ордери банківські виписки, рахунок-фактури, 
накладні тощо); облікові регістри, форми фінансової звітності; наказ 

про облікову політику) розпорядчі документи (накази, розпорядження, 
проекти, програми тощо), інші документи; 

- документи в електронній формі: облікові документи в цифровій 

формі (о цифровані первинні документи; о цифровані облікові регістри; 
фінансова звітність в електронній формі); електронні розпорядчі доку

менти (накази, розпорядження, проекти, програми тощо), інші о цифро
ваш документи. 

Перелік інформаційних ресурсів може бути розширений такими 
їх видами: матеріали інформаційної підтримки; плани гарантування 

безперервної роботи системи бізнес-забезпечення; бази та файли да
них тощо. Первинна інформація має важливе значення для обліково

го процесу і її обробка має включати процеси моніторингу, розпі
знання, фільтрування, верифікації, накопичення (узагальнення), 

імпорту та експорту. Завжди окремо стояло питання щодо належного 
забезпечення швидкості та точності введення даних. На теперішній 

час достатньо скористатися функціоналом системи, який налагодже

ний для імпорту електронної інформації з баз даних або підготовки 
електронних копій з паперових носіїв. Після обробки та перевірки на 

достовірність (ця частина виконується так би мовити «вручну») ін
формація з максимальною достовірністю оригіналу потрапляє в об

лікову обробку, після чого шляхом типових праведень формуються 
дані синтетичного обліку, що складаються в підсумкову звітну інфо

рмацію, яка під дією інструментів аналізу набуває відповідної аналі
тичності та переноситься до загальної інформаційної бази (рис. 1.12). 

Формування загальної бази даних може здійснюватися різними 
шляхами, перевагу в яких віддають автоматизованим, що є найбільш 

надійними та поміркованими з точки зору витрати коштів. Аналітика 

виконує завдання якісно-змістовного перетворення інформації, фун
кціонально перетинаючись з науковою (виробництво нового знання) 

й управлінською (розробка варіантів рішень, сценаріїв) діяльністю 
[160]. 
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Розпізнання 

- fє,,шmцш~\ 
Сканування введення Верифікація 

-----~~ Коюроль 
Аналіз 

Облікаво-аналітична інформація 

Рис. 1.12. Формування бази даних 

Користувач у своєму прагненні управляти інформацією потребує ма

ксимально детального подання відомостей, корисних для прийнятгя ви
важеного управлінського рішення. Понятгя «аналітичність» в рівній мірі . . . . 
включає застосування методш економІчного аналІзу та конкретизаЦІЮ 

облікової інформації. 

Внаслідок багатомірного (облік, аналіз, контроль, автоматизація) під
ходу до організації бази інформаційного забезпечення формується інтегро

вана інформаційно-довідкова система з різним ступенем деталізації звіт
них показників та комунікаційними зв'язками. Схема інформаційного 

постачання заснована на прямій взаємодії між виробником і споживачем, 
виражена через рух інформації про фінансово-економічні показники дія

льності, налагоджена через певне «замовлення» даних та відомостей згі
дно інформаційного інтересу користувачів (рис. 1.13) [22, с. 94]. 

Отримання якісної інформації можливе при відрегульованій інфор

маційній системі, в рамках якої реалізуються функції збору, обробки, 
передачі та зберігання інформації. Інформаційна система управління 

формується централізовано з відповідною структурою, вибором інфор
маційних каналів згідно універсальної системи принципів відбору ін

формації, придатної для формування кінцевих знань про стан і вартість 
бізнесу. 
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Моніторинг інформаційних запитів 

Адресність 

Результат 

Облікаво

технологічний цикл 

Інформаційний масив 

(первинна інформація) 

Інтелектуальна обробка 

К.В.Безверхий, Т.В.Бочуля 

t 
Керівний вплив 

Рис. 1.13. Схема інформаційного забезпечення управління 

Збільшення вартості бізнесу є ключовим індикатором інвестиційної 

привабливості компанії. Повільні темпи зростання ціни компанії в по
рівнянні з ростом її вартості свідчать про неефективну капіталізацію 

прибутку танерезультативне фінансове управління. Виходячи з цього, 
необхідно оцінити фінансові можливості, інтереси та очікування спо

живачів, співвіднести перспективи і слабкі сторони суб' єкта господа
рювання, виявити шляхи отримання додаткових активів. Багато в чому 

такі завдання реалізуються через систему інформаційно-аналітичного 
забезпечення. 

Го ворячи про інформаційне забезпечення користувачів, здебільшого 
виникає питання про обсяг задоволення їхніх первісних запитів та рівня 

відповідності облікової системи потребам суб'єктів інформаційного ін
тересу. З цього приводу облікова інформація є компромісним джерелом 

даних, що узгоджує базові потреби в інформації, оскільки діє у трьох 

полярних напрямах інтересів: держава; власник (мається на увазі внут
рішня система управління); зовнішнє середовище (рис. 1.14 ). 
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Рис. 1.14. Суб' єкти облікова-аналітичного забезпечення 
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Джерела облікової інформації 1:радиційно були лише поліграфічними, 
що суттєво пригальмовувало процес складання звітності, а О'Іже й упові

льнювало управлінську діяльність, яка у будь-якому сенсі орієнтована, 
передусім, на належне забезпечення користувачів обліковими даними. 

Після автоматизації інформаційно-комунікаційних процесів було вирі
шено питання щодо розширення обсягу інформації та оптимізації інфор

маційного пошуку. Бухгалтер у своїй роботі стикається не тільки з інфо
рмацією, відображеною на облікових носіях (первинні документи, 

облікові регіс1:ри, фінансова звітність). Важливу роль мають нормативно
правові документи, які певним чином перевантажують систему бухгал

терського обліку надлишковою регламентацією. 
Сучасні бази даних правових документів сприяють оперативній обі

знаності щодо порядку, техніки та технології ведення бухгалтерського 

обліку. Якість роботи бухгалтера залежить від рівня його професійної 
компетенції. Якщо фахівець перестає опікуватися розвитком власних 

фахових знань, з часом їх корисність зменшиться і це позначиться на 
якості інформаційного забезпечення, пропонованого ним різним корис

тувачам. Тому ще одним інформаційно-ресурсним базисом є фахова лі
тература, користування якою значно актуалІзує та розвиває знання та 

професійні навички бухгалтера. 
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Система бухгалтерського обліку - це не технічне явище, оскіль
ки не існує поза діяльністю людини - фахівця, здатного налагодити 

відповідне інформаційне забезпечення. Чим більше між вченими пі
діймається питання щодо нових форм та концепцій обліку, тим на

очніше розкривається загальний сенс таких думок - інтелектуаліза
ція. Якщо критично поглянути на пропоновані концепції обліку, то 

«червоною лінією» проходить теза про розумність в обліку, наяв
ність творчого підходу, який «просто інформацію» перетворює в ко

рисне знання. З цього предмет обліку розширюється ще й особистіс
на-інтелектуальною складовою, що поглиблює його за рахунок 

цілей, завдань, мотивацій, здатних в корені змінити організацію ін

формаційного забезпечення та відображення бізнес-процесів. 
Підкреслимо, що ми не поділяємо позицію надання обліку людських 

якостей (навіть у переносному значенні), а інтелект пов'язуємо суто із 
суб'єктами, зайнягими обліковою роботою. У такому сенсі інтелектуалі

зація обліку передбачає усвідомлення обліковцями власної ролі в інфор
маційному процесі, мотивування їх дій і підвищення відповідальності за 

виконану роботу. 
Нині крім безумовно позитивного впливу технічних новацій, які в 

рази розширили обсяги досліджень та урізноманітнили засоби обробки 
даних, особливий прояв має інформаціологія в напрямі феномена 

комп'ютерної метафори, згідно з якою комп'ютер - це аналог людини 
як перетворювача інформації в знання, необхідних і придатних для об

міну та виконання місії підприємства та розвитку економіки. Важливо, 

що в інформаційній системі технології повинні бути інтерпретовані ви
ключно як технічний інструмент. 

Вельми розмиті межі між власне обліковою системою та системою 
менеджменту. Цьому є раціональне пояснення, що rрунтується на зви

чайному підрахунку «витрати/результат» від обслуговування двох ін
формаційних систем. Ключовою тезою є те, що облікова система нор

мально функціонує й без системи менеджменту, тоді як остання втрачає 
свою житгєздатність без облікових даних. Звісно, така думка може ви

кликати неабияку критику з боку прихильників новацій, креативу, тво
рчості, що цілком обrрунтовано, враховуючи, скільки кожного року 

компанії витрачають на нові ідеї. Тому підприємство завжди знахо-. . . . 
диться на роздорІжжІ, яким тендеНЦІям сшдувати. 

Менеджмент сучасного підприємства не зацікавлений у масиві все

осяжної облікової інформації, що характеризується в більшості випад
ків ретроспективним змістом. Точна, детальна інформація, але з ярли-
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ком <<На вчора» вже не потрібна [23, с. 269]. Дані облікової обробки мо
жуть бути використані ДJІЯ розробки стратегії, оцінки достатності активів 

та аналізу динаміки приросту ресурсів і капіталу. Пропозиція інновацій 
можлива за умови, що на підставі облікових даних буде отриманий висно

вок про доцільність, обrрунтованість та можливість реалізації запланова
них проектів. Серед інших вигод підприємство отримує ефективну базу 

для організації фінансового управління, знімаючи, таким чином, про
блемні питання, пов'язані із забезпеченням бізнесу. 

Поміркованим кроком є інтеграція облікових функцій з управлінсь-. . . 
кими, що не складає жодних труднощш, зважаючи на розвинуn техт-

ко-технологічні характеристики інформаційно-комунікаційної системи. 

У правління - задача людей, інформація - задача машин. З такою те
зою треба погодитися та прийняти як аксіому, що значно спростить 

звичайні процеси. Забезпечити можна будь-який рівень аналітики, на
лагодивши відповідне програмне забезпечення. Рівень інформаційного 

забезпечення може бути розвинутий до будь-яких меж, обмежень в 
цьому немає і все залежить від первісних потреб суб'єкта господарю

вання. Інформаційні фільтри можуть бути налаштовані таким чином, 
щоб жодна інформація неекономічного характеру не перевантажувала 

базу даних. Таку інформацію розглядають на рівні ознайомлення з да
ними та відсіюють як ту, що не має корисності. Такий функціонал мо

жуть собі дозволити великі компанії, які кожного дня стикаються зі 
значними обсягами вхідної інформації та документів, що потребують 

оперативної обробки з введенням до бази даних. Невеликі підприємства 

задовольняються простим функціоналом облікових програм без надмі
рної аналітики, яку залишають на фізичне опрацювання з формулюван

ням відповідних рекомендацій та висновків. 
Загалом, важко встановити, який рівень інформаційного забезпе

чення є прийнятним. З точки зору управління, якщо інформація не має 
жодної цінності, вона марна, а отже, її використання потребує певних 

витрат, створюючи «інформаційний шум» [85]. Зворотною стороною 
інформаційного шуму є те, що в певному сенсі він включає в себе реле

вантну інформацію, яку необхідно вивільнити із загальної маси. 
Організація інформації здійснюється на основі теорії граничного 

ефекту, згідно якої обсяг відомостей для його подолання повинен дося
гти певної величини. Інформаційна цінність полягає в наданні нових ві

домостей, які усувають стан невизначеності, притаманний будь-якому 

суб'єкту при його взаємодії із зовнішнім середовищем. Несистематизо
вана, необроблена невідфільтрована інформація - це відомості, які без 
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належної організації втрачають свою цінність для управлінського про
цесу. У спішність інформаційної системи тим виша, чим більш мінімі

зовані ризики настання несприятливих подій, в результаті яких бізнес . . . 
може припинити свою життєдІяльmсть, що лопчно позначиться на за-

гальній економічній рівновазі. 
Якість прийняття управлінських рішень на основі облікових даних 

досягається їх властивостями. Облікові дані відповідають запитам і по
требам користувачів в потрібний момент часу; найбільш вичерпно ха

рактеризують об'єкт або процес, які цікавлять користувача; адаптовані 
для сприйняття незалежно від рівня обізнаності у сфері обліку; визна

чені як єдине надійне джерело без прихованих помилок і викривлень; 

доступні для кожного користувача в повному обсязі за його запитом 
згідно цільової спрямованості (відповідно до рівня доступу); захишені . . . . . 
юд зовmшнього несанкцІОнованого використання та змш; актуальт у 

будь-який момент часу. 

Базу управління складає інформаційний обмін, який найбільш раціона
льно реалізований в системі бухгалтерського обліку, що забезпечує дани

ми зацікавлених користувачів і експортує відомості про факти фінансово
господарської діяльності підприємства по всіх службах, формуючи єдиний 

інформаційний потік, придатний для контролю та аналізу, якому прита
манні властивості прозорості та інтерпретації. Панування інноваційних 

технологій дозволило по-новому побудувати обліковий процес, організація 
технологій якого полягає у створенні передумов для дослідження і аналі

тичної обробки економічної інформації в системі обліку з метою впливу на 

оптимізацію результатів підприємницької діяльності [18, с. 51]. 
Функціональні можливості облікових програм розвинуті до рівня 

автономної системи інформаційно-довідкової підтримки бізнес-процесів з 
внутрішнім обігом, зовнішнім виходом (залежно від рівня доступу до 

інформації) та налагодженим обміном. Програма має бути розроблена 
згідно чинних нормативно-правових актів, інструкцій та методичних 

рекомендацій, які регулюють методологію, організацію та порядок ве
дення бухгалтерського обліку в Україні. 

Сучасні технології дозволяють налагодити підтримку як локальної . . . . . . . . . 
мережІ, так І юдокремлених mдроздшш у вщдаленому достуш в режимІ 

on-line, що значно спрощує інформаційну діяльність на окремому 

суб'єкті господарювання. Базові функціональні можливості облікових 
програм охоплюють інформаційно-комунікаційні послуги, серед яких: 

обробка та передача первинної інформації; узагальнення облікових по
казників; підготовка звітної інформації; генерація документів; ведення 
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електронної бази даних; здшснення розрахунків; паралельне ведення 
фінансового, управлінського, податкового обліку; повідомлення про 

важливІ дати тощо. 

Управлінські функції зосереджені на можливості наочної демон

страції графіків та показників прогнозування, регулюванні платіжної . . . . . 
дисциплши, виведеннІ аналпичних даних за операЦІями, наданнІ до-

ступу (формується, виходячи з приналежності до осіб, що не мають об
межень в користуванні управлінською інформацією) до інтегрованої 

бази даних. У цілому структура облікової програми не перевантажена 
зайвим функціоналом і як власне бухгалтерський облік є конкретною, 

продуманою та лаконічною (рис. 1.15). 

І Вхідні джерела інформації І .. 
І Блок обробки первинної І І Довідники І інформації 

Звітність Відповідальність 

Ставки, курси, Штрафи, 

І Законодавство І шдекси санкції 

Закони Інструкції 
Проміжна база І ----.І ІНФОРМАЦІЙНА І 

Постанови Декрети даних БАЗА 

+ + г---1 Накази Проекти 

І Операції І Шаблони бланків І 
Методичні рекомендації 

І 
докуменпв 

Проведення Калькулятор • Податковий кодекс 
Аналітика І Документальне І Стандарти оформлення 

і • І Облікова політика 

Рис. 1.15. Схематична структура облікової протрами 

Не меншу цінність мають засоби комунікації, що дозволяють в 

будь-який час забезпечити необхідною інформацією всіх зацікавле
них користувачів відповідно до їх цільових та функціональних вимог. 
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У цьому зв' язку якісним показником інформації стає швидкість отри
мання, використання і перетворення в рішення та дії, результативність 

яких визначає фінансовий стан підприємства. Оnке, важливо узгодити 
інформаційні потоки облікової інформації та організувати їх таким чи

ном, щоб максимально задовольнити життєдіяльність компанії в ціло
му. Інформаційні процеси орієнтовані не просто на підготовку інфор

мації, а на формування цілеспрямованого інформаційного впливу на 
суб'єкт, відповідального за вибір управлінської альтернативи у вихід

ний момент часу при заданих економічних параметрах. Ведення діяль
ності передбачає оперування знаннями про те, якою інформацією, в якому 

обсязі і в яких місцях зберігання володіє бізнес. Подібні відомості по

винні бути організовані в систему, що дозволить налагодити інформа
ційні зв' язки, процеси та явища. 

Інформаційний процес міцно вбудований в загальну організаційно
економічну систему, що забезпечує інтеграцію, координацію та регу

лювання в інформаційній інтерпретації функції управління. Вхідний 
інформаційний потік може бути трансформований як в корисний ресурс 

для управління, так і в масив, непридатний для прийнятгя управлінсь
ких рішень. У другому випадку знижується ефективність інформацій

них процесів, оскільки витрата часу автоматично означає й витрату ко
штів будь-якого характеру (як матеріального, так і нематеріального) без 

отримання очікуваного ефекту. Продуктивність інформації підвищить
ся, якщо органічно інтегровані зовнішні та внутрішні інформаційні по

токи, інформаційний резерв, інтелектуальні здібності та інформаційно

комунікаційні технології, які є певним штучним засобом розумової дія
льносТІ. 

Бухгалтерський облік в реаліях сучасності пазиціанується в якості 
потужного інструменту аналізу, контролю та координації фінансово

господарської політики підприємства, збільщує вимоги до звітної інфо
рмації. У мови ринкового середовища сьогодні такі, що для реалізації 

антикризової стратегії розвитку економіки необхідна переорієнтація 
бухгалтерського обліку, що потребує впровадження нової системи, в 

якій гармонійно поєднуються фінансові інструменти з технологіями і 
продуктами інформаційної революції. 

Сьогодні відкривається принципово нова типологія цивілізацій та 

адекватна цій типології парадигма ЦИВІЛІзаційного розвитку, заснована 
на біоенергетичних засадах [189, с. 106]. Сучасна облікова теорія пере
буває на новому етапі пізнання, що спонукає до активізації розробки 
модерних облікових знань, які мають вийти за межі традиційних понять 
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та категорій. Класифікація течій соціального спрямування в бухгалтер
ському обліку доволі широка. Позитивним у формуванні цих напрямів 

є те, що предмет бухгалтерського обліку як науки залишається незмін
ним [186]. 

Між рівнями бухгалтерського обліку (макро-, мезо-, мікро-) налаго
джений прямий зв' язок, який реалізується через формування еталонно

го знання для підтримки бізнесу, економіки, теоретично-методичних 
аспектів бухгалтерського обліку. Зв'язок між теорією та практикою має 

дуалістичну природу - теоретик описує методи обліку згідно цілей 
облікової практики, а практик оцінює і обирає альтернативу серед за

пропонованих теоретиком для того, щоб забезпечувати інформаційні 

запити, пов'язані зі здійсненням фінансово-господарської діяльності. 
Зміна напряму пріоритетного вектора системи обліку в орієнтації на 

підвищення інформативності для достатнього забезпечення користува
чів даними про економічний стан, результати діяльності та фінансової 

звітності, логічно позначилася на певній модифікації цілей бухгалтерсь
кого обліку. Мета є джерелом взаємозв'язків, які виникають у системі 

бухгалтерського обліку [81]. За останні кілька століть вона значно 
трансформувалася, що стало послідовним наслідком еволюції суспільст

ва та економіки. Розширити мету бухгалтерського обліку вдалося в кінці 
ХІХ ст. Л.Ю. Гомбергу, який бачив в обліку джерело інформації для кон

тролю, необхідного для забезпечення ефективного управління майном. 
Вчений суттєво розвинув російську бухгалтерію, зрівнявши її з провід

ним міжнародним досвідом. Сучасники Л.Ю. Гомберга французькі до

слідники Е. Леоте і А. Гільбо виділили соціальну функцію та в книзі 
«Общие руководящие начала счетоведения» презентували власну уні

кальну концепцію, згідно якої облік ідентифікований як сукупність су
спільних відносин [82]. Г. Емерсон метою обліку визначив збільшення 
кількості та інтенсивності попереджень і надання таких відомостей, які 
через зовнішні відчуття отримати неможливо [194, с. 94]. Передусім 
бачиться інший напрям використання облікової інформації, де голо
вним завданням має бути забезпечення зовнішніх і внутрішніх спожи

вачів різною інформацією згідно їх потреб [152, с. 223]. 
Н.О. Тичиніна метою обліку визначає інформаційне моделювання 

процесу управшння шдприємством, спрямоване на створення умов, що 

сприяють нормальному здійсненню економічних процесів, реалізації 
намічених планів, програм, проектів, підтримці стабільного функціону
вання економічної системи та її об'єктів [175, с. 103]. Це зумовлено 
специфікою обліку, який, діючи в системі управління і виконуючи ряд 
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функцій, охоплює процеси виробництва, обігу та розподілу суспільного 
продукту, формуючи інформацію про кругообіг коштів і результати їх 

використання. 

За період реалізації національної концепції бухгалтерського обліку . . . 
отримат вагоМІ результати в галузІ вдосконалення теоретико-методичного 

інструментарію, техніко-технологічних процесів та методологічної основи 

обліку. На практиці реалізована вітчизняна парадигма обліку, що визначає 
продуктивність української наукової думки. Проте, зарано розраховувати 

коефіцієнт корисної дії від внесених пропозицій, оскільки вони не мають 
масового застосування, а обмежуються локальною презентацією без нале

жної реалізації. 

Нині формування прогнозу розвитку бізнесу, планування зрос
тання фінансових показників діяльності базується на методах обліку, 

способах оцінки і рівні професійної компетентності обліковця, який 
формує підсумкову інформацію, показуючи її у фінансовій звітності. 

Акцент робиться на якості звітної інформації, що визначається реа
льністю, змістовністю, оперативністю даних і забезпечується за ра

хунок методологічних основ її формування [163, с. 36]. Одним з 
ключових завдань бухгалтерського обліку є забезпечення збережен

ня майна власника, що дозволить в майбутньому зміцнити фінансове 
становище і підвищити ціну бізнесу. Без належної бази, закладеної 

при формуванні економічного суб'єкта, неможливо налагодити фі-. . . . . . 
нансово-господарську дІяльюсть І, вІДповІДно, врІВноважити потен-

ціал розвитку з об'єктивними можливостями. У сформованих непро

стих економічних умовах успішність бізнесу цілком і повністю 
залежить від підвищення ефективності облікових процесів, очікуючи 

вдосконалення управління інформацією для забезпечення конкурен
то-спроможності рішень, що визначають здатність бізнесу та підтве

рджують його перспективність для розміщення вільних коштів. 
Основне місце серед широкого кола процесів займають інформацій

ні операції, здійснення яких обумовлює найбільш значну і ємну частку 
всіх робіт щодо формування належного інформаційного забезпечення. 

Управління інформаційним циклом безпосередньо впливає на форму
вання фінансово-економічних показників, актуалізує процеси обробки 

та використання інформаційних ресурсів. Реалії сьогоднішнього дня 

такі, що вимагають нових підходів до використання і обслуговування 
інформації, методів її аналізу та оптимізації напрямів як зовнішніх, так 

і внутрішніх інформаційних потоків. Тим продуктивніший інформацій
ний потік, чим більшою є його швидкість, кількість користувачів, ці-
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льова істотність, затребуваність бізнес-процесів, розгалуження при мі
німальному часу передачі та втратах при переміщенні інформації, оно

вленні на етапі переміщення (у разі об'єктивної необхідності). 

1.4. Сучасне бачення розвитку обліково
аналітичного забезпечення діяльності 

підприємства 

Облікова інформація була та залишається надійним інформаційним 

джерелом, що дозволяє здійснити вибір такого альтернативного варіан
ту управлінського рішення, який сприяє досягненню поставленої мети в 

зазначені терміни з найменшими витратами і отриманням очікуваного 
результату як у грошовому, так і в корпоративному сенсі. Невипадково 

упродовж тривалого часу понятгя «бухгалтерія» ототожнювалося з то
чністю, що спонукало до визначення даних, які формуються бухгалте

ром, як найбільш точну і абсолютно правдиву інформацію поряд з ін
шими інформаційними відомостями [69, с. 178]. 

Для пошуку та обробки важливої (релевантної) інформації необхід
на особлива система - система управлінського обліку. Це свого роду 

«фільтр», який залишає тільки те, що може допомогти у прийнятгі 
управлінських рішень [32, с. 251]. Організація системи управлінського 
обліку залежить від специфіки діяльності кожного підприємства, тому 

керівники підприємств повинні розробляти власні гнучкі системи інфо
рмаційного забезпечення ефективного управління [96, с. 78]. З метою 
адаптації інформаційного забезпечення бізнесу під складання прогноз
них даних на підприємствах стали формувати управлінську звітність, 

яка розширила забезпечення затребуваними даними в інтеграції з ін
струментами технолопчного прогресу. 

Структура та зміст управлінської звітності визначаються потребами 
підприємства в інформації, заради отримання якої і організовується сам 

управлінський облік [87, с. 34]. Затребуваність управлінської звітності 
пояснюється метою її складання, яка дещо відрізняється в порівнянні з 

метою бухгалтерського обліку - якомога більш повне розкритгя реа

льного фінансово-економічного стану, виходячи з інформаційних по
треб управління шляхом надання підсумків у вартісному вираженні для 

оцінки, прогнозування, планування та розробки заходів керівного впли
ву без зниження якості рішення. 
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Інформація для управлінської і фінансової звітності в цілому одна-. . . . . 
кова, але по-рІзному ІНтерпретується в залежносn вщ ЦІльового спря-

мування. Управлінська звітність характеризується більшою аналіти
чністю та орієнтованістю, передусім, на задоволення інформаційних 

інтересів внутрішніх користувачів, що також мають керівний вплив на 
бізнес-процеси і думка яких є вирішальною щодо самого існування під

приємства. 

Використання показників з бази даних для різних цілей при підгото

вці звітності не означає асиметричність інформації, оскільки управлін
ська звітність поряд з фінансовою повинна бути стандартизована, зро

зуміла, деталізована, лаконічна, істотна, доступна для сприйняття та не 

допускати двозначної інтерпретації. Це урівнює всіх користувачів в 
отриманні надійної інформації з різницею в рівнях доступу до даних, 

розповсюдження яких може стати загрозою самому існуванню бізнесу. 
Внутрішня управлінська звітність є результатом організації комплексу з 

обробки інформаційного капіталу, отриманого внаслідок формування, 
структурування, інтерпретації та фільтрації згідно цільового спряму

вання облікової, контрольної, аналітичної та планової інформацій. 
Капітал у будь-якому сенсі є основою усього існуючого, що складає 

економіку. Капітал можна визначити по-різному, а його трактувань іс
нує велика кількість, які об'єднані єдиною думкою -головування у 

всіх процесах, фундамент, початок та кінець, тобто своєрідні «альфа і 
омега». Якщо з фінансовим капіталом питання є більш менш зрозумі

лим, то інформаційний капітал є явищем новим та не опанованим, зва

жаючи на певну зверхність дослідників до самого факту його існуван
ня. Проте, інформаційний капітал існував завжди і тільки перехід до 

постіндустріального суспільства дозволив виділити його як повноправ
ну форму капіталу. 

Сьогодні слово «інформаційний» застосовують до будь-якого по
няття: процес, явище, ресурс, середовище, обмін, актив суспільство, 

ринок, економіка тощо. У цьому є певна проблема, оскільки надмірна 
увага до інформації може призвести до ускладнень та викривлень пер

вісних її ознак та властивостей. Особливо обережно треба трактувати 
капітал в його інформаційній формі. Це не просто цінність або послуга, 

фундамент економічної діяльності, частина фінансових ресурсів, благо, 

чинник виробництва, результат фінансово-економічних відносин тощо. 
Інформаційний капітал не варто плутати з інформаційною базою. Він 

вміщує в себе не тільки інформацію та знання, а й інформаційно
комунікаційний комплекс, технології, приклади управлінських рішень, 
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документально оформлений досвід підготовки та реалізації попередніх 
проектів, обізнаність щодо ризиків та планові показники і процеси для 

оптимізації конкурентних переваг. 
Наочнішою серед інших функцій інформаційного капіталу є його 

рух, внаслідок чого забезпечена діяльність суб' єкта господарювання. 
Примітно, що капітал у його грошовому виразі втрачає свою корисність 

окремо від інформаційного. Невипадково аксіоматичною стала фраза 
М. Ротшильда: «Хто володіє інформацією, той володіє світом». Пер

шість переконливо віддана не грошам, цінність яких зменшується без 
належного управління. Звісно, що інформація так само може втратити . . . . 
цшmсть, проте не в складІ каmталу. 

Якість інформації має істотний вплив на результативність діяльнос
ті, що складається з безлічі рішень, прийнятих з різними проміжками 

часу. У сі суспільно-економічні процеси описує формула: подія + реак
ція= результат. Перевівши цю формулу на мову бізнесу, отримаємо: 

процес + інформація = результат. Інформація в цьому сенсі показана 
похідною від техніко-технологічної та інтелектуальної діяльностей. Ін

формація, підготовлена для перетворення в корисне знання для прийн
ятгя рішення, є реакцією на відомості, документи, події, які об'єд

нуються в єдиний інтегрований ресурс, що задовольняє потребі в усві
домленому прийнятті рішень. 

Зростання вимог до інформаційного забезпечення системи управлінсь
кого обліку викликане, зокрема, постійними змінами та ускладненням зов

нішнього середовища і, відповідно, економічної діяльності, умов виробни

цгва, розвигком системи розгалужених взаємозв'язків іншими інформацій
ними системами управління підприємством [34]. Зрештою, акумулювання 
інформаційного підсумку ведення бізнесу в рамках управлінського обліку, 
орієнтованого на цільовий запит внутрішнього користувача, зумовлює 

розвиток безумовно якісного знання, за своїми характеристиками здатного 
конкурувати з іншими результатами діяльності як у корпоративному, так й . . 
в еконоМІчному проявІ результату. 

Будь-яке дослідження розпочинається для досягнення певної мети, 

яка в кожного вченого є своєю та загальною для всієї наукової спільно
ти одночасно. Індивідуальність мети пояснюється персональним погля

дом науковця, а загальність - розумінням потреби єдності, без якої ре

зультат ніколи не буде отриманий. 
В управлінні ключовим процесом є організація. Загальновідомо, що 

це понятгя вміщує в себе два основних чинника: спільну роботу двох та 
більше осіб та наявність у них єдиної мети. Спільність мети можна роз-
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глядати на мікро- та макрорівнях. Наприклад, розвиток інформаційного 
суспільства, поява і поширення технологій, глобалізація та інтелектуа

лізація є результатом досягнення спільної мети на макрорівні, мікрорі
вень представлений окремими економікою, бізнесом, галуззю, проце

сом, явишем тощо. 

У кожному дослідженні, що якимось чином належить до бухгал

терського обліку, ціль так чи інакше обертається навколо управлін
ня. Це пояснюється тим, що управління й є загальним сенсом, через 

який налагоджені всі суспільно-економічні процеси. У правління 
сьогодні досягло такої стадії розвитку, коли для його узагальнення 

як системи доцільно застосувати поняття інфраструктури як сукуп

ності служб і систем, ліній та каналів зв'язків, нормативно-правових 
механізмів, капіталу тощо. Інфраструктура управління сьогодні -
це складна централізована система, в якій інтегровані інформація з 
програмно-технічним забезпеченням і апаратом економіко-матема

тичного моделювання для реалізації контрольно-регулюючої функ
ції, оперативного управління, направлення інформаційних потоків та 

оптимізації діяльності. 
Організація управлінських процесів вимагає відповідного інформа

ційного забезпечення. В цілому думка зводиться до необхідності фор
мування такої інформації, яка б максимально повно задовольняла по

треби бізнесу. У цьому й полягає досі не вирішене питання- яка це 
інформація. Додержуємося думки, що домінуючу позицію займає саме 

облікова інформація, яка за своєю природою є сукупністю релевантних 

відомостей і має якісні характеристики в порівнянні з іншим даними, 
отриманими у процесі розробки рішення безпосередньо перед його 

прийняттям. 

Сучасний етап розвитку управління орієнтує на використання ре

зультатів облікового процесу (аналітичної та звітної інформації) для 
розробки рекомендацій щодо оптимізації бізнес-процесів, підвищення 

якості управління ресурсами та мінімізації економічних та інформацій
них ризиків. Об'єктивною відповіддю на прояв тенденцій процесів гло

балізації та розвитку конкурентно-коопераційних відносин постало ви
никнення доволі широкого спектру новітніх управлінських технологій, 

кожна з яких потребує належного та якісно організованого облікова

аналітичного забезпечення [107, с. 58]. Облікова система формує інфо
рмаційну базу для розробки тактики та поточної реалізації планів, які 

під дією коригувальних заходів сприяють вибору стратегії як такої, що 
базується на довгостроковому плануванні, моніторингу зовнішнього 
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середовища та інформації з аналітичної бази даних, сформованої в ре
зультаті реалізації оперативної моделі прогнозу. 

Облікову інформацію слід розглядати через призму еволюції всієї 
системи бухгалтерського обліку. Такий підхід вбачається найбільш ло

гічним, зважаючи на той факт, що інформація - це підсумок роботи 
системи. Опрацювання результатів розвитку наукової думки у сфері іс

нуючої концепції інформаційного забезпечення дозволяє внеказати су
дження про необхідність інтеграції інформаційних потоків систем бух

галтерського обліку, контролю, економічного аналізу і планування для 
формування системи управління «підвищеного типу». 

Як інформаційний капітал, так й облікаво-аналітичне забезпечен-. . 
ня не сшд визначати, виходячи тшьки з назви, яка не здатна переда-

ти багатогранність його функцій, властивостей, аспектів тощо. Це 

поняття вміщує в себе системну інтеграцію базових функцій управ
ління (обліку, аналізу та контролю), в результаті чого формується 

база даних, ресурси якої забезпечують формулювання управлінських 
рішень на різний проміжок часу, залежно від потреби користувачів 

та бізнесу в цілому (рис. 1.16). 

Контроль 
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• • Облікова-звітна інформація Аналітична інформація 

,_~~ 
Рис. 1.16. Схема облікаво-аналітичного забезпечення управління 
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У наведеній схемі є певна вада - приведення традиційних видів 
обліку, контролю та аналізу, тоді як слід виділити й інноваційні. По

ясненням цього є те, що у практиці поки не поширені новації та під
готовка облікаво-аналітичних даних здійснюється, передусім, згідно 

усталених правил і процедур. Це питання має бути вирішене най
ближчим часом, оскільки слід задуматися про практичну реалізацію 

та продуктивність пропозицій у реальних умовах ведення бізнесу. 
Наочним прикладом є прийняття управлінського обліку як повно

правної системи інформаційного забезпечення прийняття рішень, що 
повністю відповідає вимогам підготовки релевантної інформації. 

Наразі управлінський облік зайняв міцну позицію в системі інфор

маційного забезпечення і не викликає нарікань та суперечок його ве
дення. 

Аналіз як складова облікова-аналітичного забезпечення у роботі 
А.А. Пилипенко, ІЛ. Дзьобко, О.В. Писарчук представлений як 

управлінський: внутрішній ретроспективний; оперативний; внутрі
шній перспективний (тактичний, стратегічний), функції якого орієн

товані на формування інформаційної бази облікаво-аналітичної сис
теми [108, с. 25]. Зробимо єдине зауваження, що для досягнення 
цілей розвитку інформаційна база має формуватися не тільки вихо
дячи з показників внутрішньої системи. Доцільно вносити в базу ре

зультати моніторингу зовнішнього інформаційного середовища. Це 
дозволить формувати управлінські рішення не як для закритої сис

теми, а зважаючи на відкритий характер суб' єкта господарювання в 

ринково-економічному середовищі. Кожен досвід є унікальним і фо
рмування окремої бази даних управлінських проектів дозволить ма

ти шаблон рішення, що в оперативному управлінні є незамінним. 
Кожне рішення потребує доробки згідно нових внутрішніх і зовніш

ніх умов. Також можливість оцінки управлінських рішень за різний . . . 
промІжок часу дозволить вчасно виявити прорахунки в управшню, 

які не були б доступні в іншому випадку (рис. 1.1 7). 
Таким чином формується база інформації, що інтегрує дані, тех

нології, технічні засоби, результати практики обліку, контролю та 
аналізу, досвід, комунікації, довідники. Вона потребує постійно

го обслуговування, що нині реалізовано за рахунок технологій, які 

дозволяють автоматично оновлювати дані без їх втрати та викрив-. . . . . 
лення з оргаюзащєю доступу як внутрІшнього, так І зовюшнього ха-

рактерІВ. 
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Рис. 1.17. Система інформаційно-аналітичної підтримки рішень 

Склад облікаво-аналітичної інформації є значно ширшим. Це не 

тільки показники обліку та економічного аналізу. В її складі слід також 
враховувати індикатори внутрішнього та зовнішнього бізнес-середавиш 

[31, с. 330]. Суть системи облікова-аналітичного забезпечення полягає 
в об'єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, вико
нанні оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього 

процесу і використанні його результатів для формування рекомендацій 
для прийняття управлінських рішень [3]. Тут слід звернути увагу на йо
го призначення - управлінські рішення. Та чомусь воно обмежене 
внутрішніми рамками системи, тоді як прийняті управлінські рішення 

насправді мають вплив не тільки на життєвий цикл, розвиток, продук
тивність конкретного підприємства, а й на інших учасників суспільно

економічних відносин (рис. 1.18). 
Розвиток кожного з суб' єктів бізнесу потрібен всій економічній систе

мі. Залежно від галузі проявляються характерні особливості, які познача

ються на фінансово-економічних процесах, але інформаційна діяльність 
організовується майже шаблонно. Не в сенсі наслідування технології та 

структури, а в самій ідеї - забезпечити управлінський процес, прийняти 
рішення та планувати діяльність, що вимагає додаткової інформаційно

технологічної настройки. В облікаво-аналітичному забезпеченні функ
ція контролю затребувана, зважаючи на необхідність належного регу

лювання процесів, операцій та показників. Саме контроль забезпечує . . . 
переюрку поставлених завдань 1 запланованих параметрІВ, дає можли-



76 К.В.Безверхий, Т.В.Бочуля 

вість виявити фактичний стан об' єктів управління, викрити недоліки в 
роботі та вплинути на прийняття управлінського рішення [109]. 

Політика: 

- організаційна 

- інформаційна 

-облікова 

Інформаційні системи суб'єктів господарювання 

Рис. 1.18. Інформаційна взаємозалежність суб' єктів господарювання 

Характерно, що функція контролю розповсюджується на весь ін
формаційно-комунікаційний комплекс, що сприяє не просто якості 

облікова-аналітичного забезпечення, а продуманій системі підтрим
ки основи бізнесу. Аналітичну інформацію не слід розглядати окре

мо від облікової, оскільки остання на різних рівнях дозволяє отрима
ти будь-яку деталізацію. Зокрема такої думки додержується 

С.М. Галузина [33]. Автор не применшує ролі інших функцій управ
ління, але зауважує про їх вторинність поряд з обліком у підготовці 

аналітичної інформації. 
М.В. Реслер у якості аналітичної функції назвала здійснення еко

номічного аналізу діяльності господарюючого об'єкта на основі пер
винних аналітичних даних [156]. В облікова-аналітичному забезпе
ченні виділяє інформаційну функцію, запропоноване трактування 

якої не відповідає первісно закладеній суті. Інформаційну функцію 
недоречно виділяти окремо, оскільки її наявність визначена заздале

гідь. Інформаційна функція полягає в обrрунтуванні самої суті та 
поясненні особливостей подій, явищ, фактів для максимального роз

повсюдження даних, доступних для сприймання будь-яким користу
вачем. Окремо слід виділяти управлінську, комунікативну, моніто

рингову функції, розкриття яких додає обізнаності щодо рівня 
організації інформаційного забезпечення. 

У цілому аналітичність є тією властивістю інформації, що дозволяє 
розгорнуто, поглиблено та детально розглянути цифри, факти, відомос-
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ті, показники, дані, які характеризує звітність. Межі аналітичності мо
жна встановити, виходячи з першоджерела, яке стало ресурсом для фо

рмування бази економічної інформації. Кожен її прошарок може бути 
деталізований за різними критеріями, що залежить від потреби корис

тувача, який бажає не тільки ознайомитися з даними, а й використати їх 
за призначенням. Економічна інформація вміщує в собі різні за своєю 

суттю, функціями та деталізацією відомості (рис. 1.19). 

Внутрішня інформація 

) 
+Вихідна інформація • 
Управлінська інформація 

' ' ' ' ' ' 

' . . . . 

' 

' ' ' ' 

... ----- ... 
................. 

Звітна '\\ 

інформація l \ 
Синтетична \ 

Гінформація \ 

Облікова інформація : 
' ' ' ' 

\ Оперативна 
' ' ' ' 

' ' 
\ інформація 

,' 

Первинна 

інформація 

• • • 
Ехідна інформація 

+ Зовнішня інформація 

Рис. 1.19. Економічна інформація 

Н.В. Бондарчук крім суто облікових джерел, у складі економічної 
інформації виділяє й не облікові, зокрема: нормативно-правові акти; 

рейтинги; аналітичні огляди; статистичні дані; матеріали маркетин-. . . . 
гових досшджень; регламенТІ документи; техюко-технолопчна; пла-

ново-бюджетні показники [19]. Загалом, єдиним обмеженням щодо 
визначення економічної інформації є її приналежність до показників, 

що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємст
ва. Аналітична інформація менш обмежена цими рамками і є, так би 
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мовити, над видами інформації. Не вдаючись в надмірне поглиблен
ня цього питання, аналітичною можна визнати інформацію, яка по 

своїм характеристикам не належить виключно до економічної, проте 
затребувана для управління. Традиційно склалося так, що відомості, 

які походять з досвіду, інтуїції, особистісна-інтелектуальних особ
ливостей людини не беруться до уваги, тоді як саме вони є результа

том роботи всієї інформаційної системи, зокрема, її облікаво
аналітичної частини. 

Управлінське рішення формується не просто на основі інформації з 
будь-яким рівнем деталізації, а внаслідок економічного мислення, опти

мізація та актуалізація якого здійснюються за рахунок ознайомлення з 

показниками та відомостями, рівня професійної підготовки, власним яко
стям особистості. У процесі усвідомлення цільового інформаційного ре

сурсу відбувається поєднання обробленої пертинентної інформації з ін
формацією власною, якою володіє аналітик. На цій стадії відбувається 

осмислення інформації, що одночасно присутня як в об'єкті (проблемі), 
так і в суб'єкті (людині) [106, с. 251]. 

Криза, яка сьогодні має прояв у всіх аспектах суспільно-еконо
мічного житгя, насправді має не фінансовий, а інформаційний характер. 

Компанії досі, не дивлячись на функціональні можливості інформацій
но-комунікаційних технологій, не опанували управління інформацією, 

через що значна частина витрат є нераціональною та необrрунтованою. 
Вони не проінформовані, якою інформацією володіють. Напевне відомо 

тільки про загальні показники діяльності за конкретний проміжок часу. 

Управління ж вимагає більшого інформування, що пов'язано з додатко
вим пощуком, обробкою та передачею даних, для чого слід залучати 

фахівців та нести більші витрати. 
До бази даних, ресурсами якої користується вся управлінська сис

тема, вводять не інформацію, а результат її обробки, що дозволяє сфо
рмувати у користувача думку про предметну область, спросити сприй

няття та обмін інформаційними ресурсами, уникнути «штучності» 
управлінського висновку. Кожна подія, кожен процес і явище мають 

своє інформаційне відображення, що дозволяє накопичувати дані, у по
дальшому інтерпретовані в досвід, який може бути використаний в на

ступних подіях. Структуру інформаційної частини бази даних можна 

представити у вигляді трьох блоків: документи; інформаційні дані та 
знання (рис. 1.20). Кожен блок пов'язаний через інформаційний канал з 
іншим, маючи рівний вплив на фінансово-господарські процеси, їх ре
зультати й управлінські рішення. 



Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні 

І 
Знання 

' ' 

-•-

І 

г---.1.__-----r·-- · ·-Досві~ • • • ·- • .....-------"'--------, 

І Документи І І Данні І 
+ ~-----г----~ 

Рис. 1.20. Структура інформаційної частини бази даних 

79 

Якість облікових записів дозволяє перетворити доступні дані в ре

левантну інформацію, що може принести бізнесу економічну вигоду. Її 
отримання пов'язане з часом, що потрібний для реалізації плану, ідеї, 

стратегії тощо. Не варто також забувати про можливості інформаційно
го потенціалу, який не користується належним попитом в управлінні. 

Заздалегідь вкрай складно точно визначити, яка інформація знадобить
ся в майбутньому. Виникає ризик того, що маючи в розпорядженні не

обхідну інформацію, її не використали і тому не змогли оперативно 
сформулювати управлінське рішення та вплинути на бізнес-процеси. 

Інформаційна система має бути впорядкована як інтегрований про

цес організації, контролю, управління та планування, орієнтований на 
оптимізацію інформаційної діяльності у зв' язку з генеруванням, спожи

ванням, розподілом і передачею інформаційних ресурсів (рис. 1.21) [22, 
с. 155]. Усі дії, пов'язані з формуванням, користуванням і розподілом 

інформаційних ресурсів повинні бути економічно виправдані. В іншому 
випадку сумарна вартість інформації перевищить її сукупний ефект, що 

призведе до інформаційних, а після й фінансових розривів. 
Інформаційна мотивація передбачає обrрунтування рішення про не

обхідність ведення інформаційної діяльності. Для облікової інформації 
мотивація закладена в корені інформаційної системи, оскільки показ

ники фінансової звітності обов'язкові для підготовки та передачі з ме
тою користування, розподілу і аналізу. Перед суб'єктом господарюван

ня не стоїть питання щодо підготовки або ні фінансової звітності. 

Звісно, що це потребує витрат, які виправдані з точки зору обслугову
вання інформаційних інтересів різних груп користувачів і підтримки 

внутрішньої системи управління. 
У рамках інформаційного планування визначається розмір, вид, фо

рма інформації, необхідна для виконання місії, виходячи з «дерева ці
лей» суб' єкта господарювання. Інформаційне планування знаходиться в 

рамках бізнес-планування, вносячи в нього корективи, пов'язані з умо-
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вами переходу з початкової фази розвитку (фактичне) в майбутнє (очі
куване). Щодо облікової інформації, вона органічно розподілена між 

етапами досягнення місії суб' єкта, виходячи з фактичних даних, під
тверджуючи підставу для переходу з одного на інший рівень. Облікові 

дані затребувані у будь-який час за різний період діяльності, що дозво
ляє не тільки оцінити минулі події та теперішній стан, а й розробити 

план розвитку. 
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Рис. 1.21. Інтеrрація інформаційних функцій в цілісній системі 

Якщо інформація не організована, вона залишається тільки даними. 
Щоб вона мала сенс, її потрібно належним чином організувати [54]. Орга
нізація інформації передбачає й управління комунікаційними процесами, 
довідниками, технологіями, що обслуговують інформаційні процеси. Ін

формаційна організація припускає управління інформаційними ресурса
ми. На основі плану розробляється модель інформаційного процесу з від

повідними інформаційними каналами зв'язку, кінцеві точки яких є 

центром формування інформаційного ресурсу. 
Організація облікової інформації передбачає наявність розробле

ної облікової політики, в рамках якої знаходяться всі облікові про
цеси і яка сприяє оптимізації діяльності, беручи до уваги право кож

ного окремого суб' єкта господарювання сформувати власну модель 
облікової політики, керуючись вимогами та положеннями норматив

но-правових документів. Для ведення фінансово-господарської дія
льності узагальнюють інформаційний результат, виражений через 
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фінансову звітність. Це дає наочне уявлення про діяльність суб' єкта 
господарювання за певний проміжок часу, що дозволяє визначити 

можливість подальшого ведення бізнесу. 
На етапі інформаційного виробництва формується корисна інфор

мація, затребувана, виходячи з комплексного моніторингу бізнес-. . . . 
процесІВ, орІєнтуючись на плановІ показники та доступm ресурси для 

ведення діяльності. Інформаційне виробництво - це процес дії людини 
на інформацію (предмет праці) за допомогою засобів (знарядь) праці з 

метою отримання нової інформації (продукту праці), необхідної для 
створення матеріальних, духовних та інших цінностей, що забезпечу

ють існування та розвиток людини і суспільства [65]. Підготовка облі
кової інформації підпорядкована логіці житгєдіяльності суб' єкта гос
подарювання. Потреба в облікових даних є аксіомою та передбачає в 

якості результату отримати узагальнені показники, які затребувані різ
ними споживачами з різною цільовою потребою. 

Інформаційний контроль полягає у контролюванні використання 
інформаційних ресурсів. Контрольні функції охоплюють також процес 

актуалізації інформації, як ключову функцію інформаційної системи. 
Актуалізація означає оновлення даних згідно адекватності реальній 

дійсності, яка включає зміни внутрішнього та зовнішнього середовищ. 
Враховуючи, що основу всіх процесів становить інформація, важливо 

відстежувати напрями її надходження та використання, обсяги і види. 
Для реалізації контрольної функції потрібно, щоб сукупна вигода від 

інформації перевищувала витрати на її залучення, формування, обслу

говування тощо. Для облікової інформації контрольна функція закладе
на спочатку, беручи до уваги доказовий характер звітних даних, що фор

муються на підставі документів та мають найвищий ступінь доста-. . . 
вІрносn та правдивосn. 

Інформаційне відтворення передбачає ефективне перетворення ін
формації, що проявляється в отриманні корисної знання, придатного 

для використання з метою прийнятгя управлінського рішення. Обліко
ву інформацію по праву можна назвати знанням, яке сприяє обізнаності 

про фактичний фінансово-господарський стан і потенціал бізнесу, що 
дозволяє оцінити можливості та перспективи, коригуючи їх на ризики . . . 
внутрІшнього та зовmшнього впливІВ. 

На етапі динамічного розвитку інформаційних технологій професо
ри Стокгольмської школи економіки К. Нардстрем і Й. Ріддерстрале 
відзначили, що проблема сучасного бізнесу полягає в незнанні про ін
формаційні активи, які доступні для використання, оскільки інформація 
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розподілена в базах даних організації та практично неможливо систем
но і централізовано визначити інформаційні потоки, а головне, інфор

маційний потенціал компанії [98, с. 18]. 
Понятгя інформаційного потенціалу включає явні та потенційні інфо

рмаційні ресурси, які доцільно розглядати не з позиції вартості, а як ак
тиви, здатні приносити економічну та корпоративну вигоду в майбут

ньому [198]. Саме потенційні знання займають значну частку всіх інфор
маційних ресурсів компанії - на них припадає близько 70 - 80% всієї 
інформаційної бази. 

Інформаційний потенціал розкривається в організаційній струк

турі підприємства і його бізнес-процесах або, іншими словами, орга

нізаційна структура та бізнес-процеси є внутрішньо фірмовими чин
никами формування інформаційного потенціалу [71]. Інформаційні 
джерела можуть бути включені в автоматизовані процеси обробки і 
передачі даних, узгоджуючи дії всіх користувачів інформації. Інфо

рмаційний потенціал розкриває свої властивості на етапі підготов
ки інформаційного ресурсу, що пов'язане з особливими вимогами 

до інформації в частині достовірності, своєчасності та правдивості 
(рис. 1.22) [22, с. 161]. 

Інформаційний потенціал 

' ------------~------~----~---------------J r- І 

Інформаційний 

резерв 

Інформаційний 

залишок 

Рис. 1.22. Виокремлення інформаційного потенціалу в системі 
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В інформаційній діяльності доцільно виділяти поняття «інформацій
ний потенціал» та «інформаційний еквівалент». Інформаційний потенці

ал - це масив інформації, який залишається після виділення її релевантної 
частини згідно запиту та придатний для використання в майбутньому. 

Кожне управлінське рішення або дія в основі мають характерні знання, 
отримані в результаті обробки інформації, обсяг якої закладений виходя

чи з минулого досвіду, наявних ресурсів і характеристик інформаційно
комунікаційної системи. 

Використання поняття «інформаційний еквівалент» означає переве
дення інформації, що знаходиться на стадії обробки в еквівалентне чис

ло релевантних даних. Це виправдано, якщо бізнес вимагає оператив

них рішень, а, головне, така інформація не піддається сумніву з точки 
зору достовірності, вірогідності та аргументованості. У будь-якому ін

шому випадку еквівалентна інформація стане причиною зниження еко
номічної безпеки підприємства та прояву ризику. 

Інформаційний потенціал - це не просто результат бізнес-процесів. 
Він є побічним продуктом облікової системи, а, значить, його форму

вання має повністю задовольняти принципам бухгалтерського обліку. 
Залучення та використання інформаційного потенціалу здатне оптимі

зувати процес формування корисного знання для прийняття управлін
ських рішень і винесення об'єктивної думки про фінансово-господарсь

кий стан суб' єкта господарювання. Проте, беручи до уваги, що ресурс з 
інформаційного потенціалу має, переважно, разовий запит, його обслу-

. . . 
говування повинно припускати принципи економ1чносn, узгодженосn, 

повноти, доступності, відповідності меті бізнесу. 
Має бути сформована окрема база, користування якою відкрите згі

дно запиту та рівня доступу до інформації. Така інформація повинна 
бути повністю узгоджена з іншими інформаційними ресурсами і не су

перечити їм, щоб не сприяти двозначному розумінню фінансово-госпо
дарських процесів. Обслуговування такої інформаційної бази не повинно 

бути надто витратним, тобто не повинно перевищувати вартість утриму
вання основної інформаційної бази, а бути її частиною. Окрему увагу слід 

приділити обслуговуванню даного інформаційного буфера, інакше кіль
кість накопиченої інформації в її потенційній частині буде викривляти за

гальну інформаційну базу, що призведе до негативних наслідків для сис

теми управmння. 

Розмірковуючи про інформацію в будь-якому її прояві, вважаємо, 

що облікова інформація здатна переходити з форми у форму та перебу
вати одночасно в різних станах. Так, облікаво-аналітична інформація є 
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релевантним знанням для прийняття рішень, має наочний і прихований 
інформаційний потенціал для управління в будь-який момент часу жит

тєдіяльності суб'єкта господарювання та здатна проявляти властивості 
інформаційного еквівалента, що сприяє активізації оперативного 

управшння. 

Процес вилучення корисної інформації досить трудомісткий, який 

сьогодні, завдяки повній автоматизації, значно спрощений і вже не є 
настільки витратним. Безсистемні дані проходять процеси структуру

вання, фільтрації та формалізації. Релевантна інформація наповнює ба
зи даних різних типів, залежно від цільового призначення, що об'єднані 

для створення єдиного робочого масиву інформації в сховищі даних, 

для якого налаштована система їх автоматичного оновлення. Форму

вання інформаційного потенціалу є відповідальним етапом в процесі 

підготовки інформації, оскільки етап обробки інформації супроводжу
ється значними витратами під час її збору, обліку, узагальнення, аналі

зу та передачі. Якість інформаційного потенціалу в цілому залежить від 
рівня професіоналізму інформаційних і фінансових аналітиків, здатних 

виділити інформаційні потреби управлінської ланки. 
Гіпотетично, цінність мають всі дані- можна очікувати результат 

від неорганізовано отриманої інформації, на основі якої врешті прийма
ється управлінське рішення. Але в цьому випадку необхідно адекватно 

оцінювати ризики і ймовірні наслідки їх негативного прояву. Облікова 
інформація обrрунтовано названа базовою, що виключає ймовірність 

пріоритету інших інформаційних відомостей, пропонованих системою 

для подальшого використання в управлінні та прийнятті рішень. 
У загальному сенсі сутність потенціалу підприємства визначається 

інтеграцією всіх значимих можливостей для досягнення цілей на основі 
системної взаємодії складового внутрішнього середовища підприємства 

між собою й відповідними елементами зовнішнього середовища [149]. 
У будь-якому випадку діяльність підприємства пов'язана з певним рів

нем ризикованості, що спонукає розвиток аналітичних функцій бухгал
терського обліку з метою обrрунтування внутрішніх економічних рі

шень в умовах невизначеності, притаманної бізнесу [Зб, с. 42]. 
На підставі складних інформаційних процесів формуються інтегро

вані зв'язки, що характеризують фінансові потоки, облікові процедури 

та процес прийняття управлінських рішень. Ця система має неоднорід
ний характер - залежно від того, які масштаб, сфера, обсяг діяльності 

підприємства, розрізняють різні потреби в інформації та варіанти рі
шень, що за своїми якісними характеристиками відповідають поставле-
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ним завданням і первісній меті організації бізнесу. Етапу реалізації 
управлінського рішення передує складний цикл оцінки інформації про 

зовнішнє та внутрішнє середовища, в якому беруть участь всі елементи 
системи. 

Оцінка інформаційних потоків здійснюється, виходячи з припущен
ня, що будь-яка корисна інформація може втратити потенційну вигоду 

внаслідок її необфунтованого використання з точки зору місця, часу, 
адресності та перспективи. Інформація оцінюється як ефективна, якщо 

її використання сприяло отриманню очікуваної економічної вигоди 
внаслідок реалізації раніше обраної управлінської альтернативи. 

У частині інформаційного потенціалу оцінку ресурсів здійснити 

практично неможливо, оскільки відсутній вихідний показник для роз
рахунку - обсяг і вид інформації. Можна тільки припускати, що цей 

сектор інформації потенційно економічно виправданий, але така оцінка 
базується на непрямих чинниках без урахування прямого їх розрахунку. 

Особливий інтерес управлінського впливу лежить в площині оцінки 
продуктивності інформації, а саме її облікаво-аналітичної частини, для 

обrрунтованого та доказового уявлення багатоманітності результатів 
планування. 

Подальші дослідження планується розвинути в частині визначення 
результату від формування та користування даними облікової системи. 

Кожна думка в сукупності формує те загальне понятгя, яке найбільш 
відповідає сучасному розвитку економіки, ринку, суспільства. Проте, 

мало тільки говорити про облікова-аналітичне забезпечення, треба роз

робляти реальні плани, стратегію, кошторис, що дозволить налаго
дити таку інформаційну систему, яка матиме властивосТІ уюверса

льно-адаптивної. 

Висновки за розділом 1 

Реалії сьогодення засвідчили неминучий перехід до нових умов ор
ганізації бізнесу, виражених через формування розвинутої інформацій

ної системи забезпечення бізнесу. Вважається, що нині вирішені питан

ня стосовно всіх аспектів, які супроводжують інформаційну діяльність. 
Чимало досліджень адаптовані під динаміку інформаційного забезпе

чення системи управління, що стала окремим об'єктом дослідження. 
Саме для неї сьогодні розробляються пропозиції та висуваються реко-
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мендації. Такий управлінський вектор інтересів пояснюється різними 
причинами. Серед них оцінка практики зарубіжних країн, неможливість 

й надалІ Ігнорувати розвиток суспільно-економічних процесів, зміна 
матеріальної платформи усього існуючого на технологічну. В цьому 

русі одну зі смуг зайняв бухгалтерський облік, що існує як окрема сис
тема, проте повністю залежний від впливу внутрішнього та зовнішньо

го середовища. Питання стосовно бухгалтерського обліку виявилося 
настільки актуальним, що його розглядають у всіх напрямах. Активіза

ція наукових пощуків засвідчує вагомість облікових процесів для бізне
су та змущує замислитися над їх економічним сенсом. 

Розуміючи значення інформації у всіх її проявах, формах і способах 

подання та обліку, незалежно від його виду, приналежності до однієї з 
концепцій, інтерпретації згідно із позиціями вчених, розставлені акцен

ти для розкритгя концептуальних підходів до формування інформацій
ного комплексу облікової системи в умовах широкої автоматизації та 

інтелектуалізації інформаційних та бізнес-процесів. У результаті про
веденого дослідження сформульовані висновки, що, як очікується, ста

нуть в нагоді для подальшого розвитку облікової науки. 
1. Інформація розглянута через різні її властивості, вхідний та вихідний 

впливи, залучення в комунікаційні та технологічні процеси. Немає сенсу 
формувати інформацію окремо, цей процес має бути інтегрованим і саме 

це складає ту проблему, яку досі не опанували на практиці. Авторська ду
мка полягає в тому, що ці процеси в загальному сенсі формують інформа

ційну інфраструктуру, в якій облік є центром комунікацій. Поєднаний той 

провідний досвід, який презентували провідні вчені, та викладено мірку
вання щодо інформаційного забезпечення бізнесу. Оскільки зараз сектор 

бізнесу занепокоєний сутгєвими розривами «витрати/доходи», об'єктивно 
постає необхідність оптимізації всіх чинників впливу, серед яких інформа

ЦІЯ є ключовим чинником. 

2. Зважаючи на дослідження в області формування облікової зві
тності, запропоновано складати фінансову звітність загального при
значення та орієнтовано-цільову. Остання має бути в приватному 

доступі. Завдяки цьому буде вирішено питання щодо інформаційної, 
а, отже, й економічної рівності. Ознайомлення із загальними показ

никами фінансово-господарської діяльності не зміниться. Отримання 

ж більш деталізованої та вузько орієнтованої інформації має відбу
ватися з отриманням доступу до таких даних. 

З. Сформульовано принципи щодо організації бухгалтерського обліку 
стосовно відповідної інформаційної підтримки бізнес-процесів та управ-
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лінських рішень: керованість, відповідальність, обrрунтованість та еконо
мічність. Поряд із застосуванням базових принципів бухгалтерського об

ліку їх дотримання сприятиме підвищенню продуктивності підсумків ін
формаційних облікових процесів, вираженої через надання користувачеві 

за адресним запитом повної, неупередженої, економічно переконливої, 
достовірної, зрозумілої і, головне, прогнозної інформації для цільового 

користування. 

4. Визначені чотири основні ієрархічні одиниці (тип-клас-сімейство
вид) у систематизації облікового забезпечення. Очікується, що це до
зволить в подальшому оптимізувати процеси, пов'язані з формуванням 

облікової інформації, орієнтуючись на рівні господарювання, потреби, . . 
умови внутрІшнього та зовmшнього середовищ. 

5. Зупинившись на дослідженні нових концепцій бухгалтерського 
обліку, визначено поняття поліваріантного обліку, не як окремого 
виду обліку з власним предметом, об'єктом та методом, а як нову 

його властивість, що є продовженням ідеї стосовно адаптації обліко
вої інформації до запитів різних груп користувачів. Пропозиція по

ліваріантного обліку внесена в розвиток наукових надбань попере
дників, які висловили думку стосовно системи багатоцільового 

бухгалтерського обліку. Виділяти слід не види, а функції та власти
вості бухгалтерського обліку, оскільки інтелект із самого початку 

закладений в облікову роботу, комунікації налагоджені як вбудована 
функція, адже інформація призначена для передачі, а, отже, інфор

маційна функція цілісно поєднана із комунікаційною. 

6. Запропоновано облікову систему розглядати через інформаційний 
комплекс, який на макрорівні характеризує загальні аспекти побудови 

системи облікового забезпечення, що включає методику і технологію 
ведення трьох базових видів обліку: фінансовий, управлінський, подат

ковий. На мікрорівні інформаційний комплекс облікової системи є 
більш складною організацією інформаційних зв'язків й аналітичного 

забезпечення бізнес-процесів та порядку прийняття управлінських рі
шень. Це не тільки належна організація бухгалтерського обліку та під

готовки звітної інформації. Йдеться про формування потужної бази да-. . . . . . . 
них для всІх ршmв управшння І для часткового експорту зовmшmм 

користувачам. Ідея розвитку інформаційного комплексу є новою, більш 

традиційним представляється формування облікової системи, проте це 
не суперечить можливостям сучасних технологій і правилам ведення 

обліку. Саме ці два фактори стали вирішальними при проведенні дослі
дження та внесенні пропозицій. 
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7. Предмет бухгалтерського обліку сформульований як інформація 
про результати та процеси фінансово-господарської діяльності у визна

чений проміжок часу внутрішнього та зовнішнього характерів, які сто
суються підприємства, що мають своїм наслідком зміни в складі еко

номічних показників відповідно до її орієнтованого характеру в 
узагальненому викладі (облікова звітність), що відповідає нормам чин

ного законодавства та не суперечить обліковій та управлінській політи
ці суб' єкта господарювання. В такому визначенні запропоновано узго

дити традиційний погляд на предмет бухгалтерського обліку з його 
інноваційним баченням. 

8. Організація облікового процесу розглянута через його взаємоза
лежність з бізнес-процесами, технологіями формування бази даних, на
лагодження інформаційного обміну та забезпечення інформаційного 

постачання. У новому баченні викладено сутність облікова-аналітич
ного забезпечення, враховуючи його техніко-технологічне підrрунтя, 

інтелектуальну спрямованість та формат подання підсумкової інформації. 
9. Розмірковуючи про якість і корисність інформації, її роль і мож

ливості в бізнесі, особливу увагу приділено поняттю інформаційного 
потенціалу. Обrрунтовано його присутність в економіко-інформаційній 

системі та вплив на кінцевий результат діяльності. Проведена паралель 
між поняттями інформаційного потенціалу та інформаційного еквівале

нта, позначивши їх сукупний корисний вплив на отримання економіч
ного результату. Визначено, що облікова інформація існує одночасно в 

трьох різних якостях: релевантна інформації, інформаційний потенціал 

та інформаційний еквівалент. 
Основні результати дослідження опубліковані в наступних наукових 

працях [8; 16; 21; 22]. 



[g]РОЗДІЛ 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІЗАСАдИ 

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
В УКРАЇНІ 

2.1. Кон:gептуальні основи підготовки фінансової 
звітності за на:gіональними стандартами 

бухгалтерського обліку 

Нові вимоги господарювання в умовах постінформаційного розвит
ку суспільства потребують забезпечення системи управління якісною 

облікаво-звітною інформацією і особливо її заключною складовою -
фінансовою звітністю. Запровадження з 2013 року національного по
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі
нансової звітності» (надалі - НП(С)БО 1) [117] потребує належного 
теоретичного, організаційного та методичного забезпечення формуван

ня показників фінансової звітності. Звідси, особливого значення набу
ває питання підготовки фінансової звітності за НП(С)БО 1. 

Питанням аналізу національних положень (стандартів) бухгалтерсь
кого обліку для потреб складання фінансової звітності в різний час за

ймалися вітчизняні вчені-економісти, зокрема М. Бондар, Ф. Бутинець, 
С. Голов, С. Гушко, В. Дерій, В. Жук, Т. Кучеренко, С. Легенчук, Л. 

Ловінська, Н. Лоханова, Н. Малюга, В. Моссаковський, О. Петрук, М. 

Пушкар, І. Чалий, М. Шигун та інші. Проте на сьогодні, в контексті 
останніх законодавчих змін методології формування фінансової звітно

сті подальше дослідження теорії та практики впровадження національ
них положень (стандартів) бухгалтерського обліку для потреб її скла

дання набуває нової актуальності та потребує детального розгляду. 
07.02.2013 р. Міністерством фінансів України наказом N2 73 було 

затверджено НП(С)БО 1. Відповідно доп. 4 вищевказаного наказу [117] 
він набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Оприлюд

нений в Офіційному віснику України N2 19 від 19.03.2013 р. [101]. 
Відповідно до п. 2 Наказу N2 73 зазначається, що наказ Міністерства 

фінансів України від 31 березня 1999 року N2 87 «Про затвердження 
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Положень (стандартів) бухгалтерського обліку» [145] втратив чинність. 
Отже, недійсні наступні П(С)БО: 

1) «Загальні вимоги до фінансової звітності». 
2) «Баланс». 
З) «Звіт про фінансові результати». 
4) «Звіт про рух грошових коштів». 
5) «Звіт про власний капітал». 
Слід відмітити, що нове НП(С)БО 1 [117] отримало статус націона

льного. 

Згідно п. З Наказу N2 7З юридичні особи (крім банків та бюджетних 
установ), які зобов' язані подавати фінансову звітність у відповідності 

до законодавства, застосовують форми фінансової звітності, що наве
дені у НП(С)БО 1 починаючи зі звітності за І квартал 2013 року та в на
ступних звітних періодах [117]. Проте, як зазначив 28.0З.2013 р. на 
конференції «МСФЗ в Україні: Практичний досвід впровадження» на

чальник управління методології бухгалтерського обліку Департаменту 
податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Мі

ністерства фінансів України О. Канцуров, за перший квартал 2013 р. 
українські підприємства, що складають звіти за МСФЗ, зобов'язані по

дати в державні органи лише дві форми фінансової звітності - Баланс 
(Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) [176]. Проте провідний вітчизняний вчений-економіст 
С. Голов вказує, що фінансова звітність за перший квартал 2013 року, 
яка містить лише баланс та звіт про фінансові результати, не відповідає 

вимогам МСБО З4 «Проміжна фінансова звітність», а тому не є промі
жною фінансовою звітністю, складеною за МСФЗ [4З]. 

НП(С)БО 1 складається з чотирьох наступних розділів: І «Загальні 
положення», 11 «Склад та елементи фінансової звітності», ІІІ «Якісні 

характеристики фінансової звітності та принципи її підготовки», lV 
«Розкритгя інформації у фінансовій звітності». Крім вищепереліченого 

стандарт містить три додатки, два з яких - типові форми звітності (як 
звичайної, так й косолідованої), а третій - перелік додаткових статей 

фінансової звітності. 
У п. 1 р. І НП(С)БО 1 наголошується, що цим Національним поло

женням (стандартом) визначається мета, склад і принципи підготовки 

фінансової звітності та вимоги до визнання і розкритгя її елементів 
[117]. Водночас, НП(С)БО 1 не містить інструктивних матеріалів щодо 
заповнення форм фінансової звітності. ЗО.О1.2013 р. на офіційному wеЬ
сайті Міністерства фінансів У країни було викладено для публічного об-
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говорення проект наказу Міністерства фінансів У країни «Про затвер
дження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової 

звітності» [116], в яких вирішувалося питання щодо порядку заповнен
ня нових форм фінансової звітності. Станом на 02.04.2013 р. на офіцій
ному wеЬ-сайті Міністерства фінансів України був оприлюднений на
каз Міністерства фінансів України від 28.03.2013 N2 433 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінан
сової звітності» [115] (надалі - Методичні рекомендації N2 433). Та
кож, у зв' язку зі зміною форм фінансової звітності Міністерство фінан
сів У країни розробило проект нової редакції Методичних рекомендацій 

з перевірки порівняннасті показників фінансової звітності, опублікова

ний 19.03.2013 р. на офіційному wеЬ-сайті міністерства [113], який було 
затверджено 11.04.2013 р. та оприлюднено на офіційному wеЬ-сайті 

15.07.2013 р. [114]. 
У тексті НП(С)БО 1 відповідно доп. З р. І надається визначення 37 

термінам, а саме: активи; баланс (звіт про фінансовий стан); бухгалтер
ська звітність; витрати; власний капітал; грошові кошти (гроші); дохо

ди; еквіваленти грошових коштів (грошей); збиток; звичайна діяль
ність; звіт про власний капітал; звіт про рух грошових коштів; звіт про 

фінансові результати (звіт про сукупний дохід); зобов'язання; інвести
ційна діяльність; інший сукупний дохід; консолідована фінансова звіт

ність; користувачі звітності; міжнародні стандарти фінансової звітності; 
національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку; неграшові 

операції; необоротні активи; облікова політика; оборотні активи; опе

раційна діяльність; операційний цикл; основна діяльність; прибуток; 
примітки до фінансової звітності; принцип бухгалтерського обліку; 

розкритгя; рух грошових коштів; статгя; сукупний дохід; сутгєва інфо
рмація; фінансова діяльність; фінансова звітність. 

Відповідно доп. 4 р. І НП(С)БО 1 метою складання фінансової звіт
ності є надання користувачам для прийнятгя рішень повної, правдивої 

та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльнос
ті та рух грошових коштів підприємства [117]. 

Згідно із п. 1 р. 11 НП(С)БО 1 фінансова звітність складається з: ба
лансу (звіту про фінансовий стан); звіту про фінансові результати (звіту 

про сукупний дохід); звіту про рух грошових коштів; звіту про власний 

капітал; приміток до фінансової звітності. Баланс підприємства форму
ється на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна, 
квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається нарос

таючим підсумком з початку звітного року [117]. Перші чотири форми 
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за НП(С)БО 1 отримали нові бланки для заповнення, тоді як чинними 
наразІ залишаються: 

-примітки до річної фінансової звітності (т. ф. N2 5) [148]; 
- додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за 

сегментами» [137]. 
С. Гол о в зазначає, що нові форми фінансової звітності, які є додат

ком до НП(С)БО 1, суперечать окремим положенням МСФЗ, передусім, 
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» і МСБО 7 «Звіт про рух гро
шових коштів» (це стосується усіх форм звітності), та ці суперечності 
неможливо виправити розкритгям інформації у примітках. Взагалі, 

уніфіковані форми звітності апріорі не здатні врахувати специфіку дія

льності всіх підприємств та усі ситуації, що виникатимуть на практиці. 
Тому встановлення уніфікованих форм фінансової звітності суперечить 

концепції МСФЗ [43]. Фінансова звітність, складена на основі методо
логії МСФЗ за формами, наведеними у додатках НП(С)БО 1, є статис
тично-фінансовою. Фінансовою звітністю загального призначення мо
жна вважати лише примітки до фінансових звітів [38, с. 7]. Доречно 
прислухатись до думки С. Голова, що у зв'язку із запровадженням 
МСФЗ в Україні потребує розгляду питання щодо доцільності подаль

шого застосування П(С)БО як аналогів МСФЗ [38, с. 8]. За даними до
слідження Фундації з МСФЗ країн Великої двадцятки та 46 інших кра
їн, 95% країн заявило про намір запровадити саме МСФЗ як єдиний 
глобальний стандарт, а 80% вже прийняли МСФЗ для всіх або для бі
льшості своїх публічних підприємств. У тих юрисдикціях, де МСФЗ 

уже прийнято, існують тільки незначні модифікації цих стандартів. Бі
льше половини вже прийняли також МСФЗ для МСП (IFRS for SMEs). 
У звіті зазначено, що шлях до МСФЗ у всіх країн різний, але кінцева 
мета одна- повне їх прийнятгя [174]. В. Жук наголошує, що першоче
ргово важливим для У країни є не поспіх в процесах імплементування 
чи, навіть, адаптування МСФЗ, а нарощування здатності національних 

бухгалтерських шкіл брати участь в конвергенційних процесах їх під
готовки [57, с. 166]. 

Для суб' єктів малого підприємництва та представництв іноземних 
суб'єктів господарської діяльності відповідно до п. 2 р. 11 НП(С)БО 1 
встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі 
балансу і звіту про фінансові результати, форма та порядок складання 

яких визначаються П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб' єкта малого під
приємництва» [133]. Водночас слід звернути увагу на п. 1 р. lV 
НП(С)БО 1, в якому зазначено, що підприємства, що для складання фі-
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нансової звітності застосовують міжнародний стандарт фінансової звіт
ності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, 

затверджені цим стандартом [117]. Отже, малі та середні підприємства, 
які ведуть бухгалтерський облік за міжнародними стандартами бухгал

терського обліку, судячи з усього, повинні складати повний комплект 
фінансової звітності, визначений НП(С)БО 1 [117], а не Фінансовий звіт 
суб'єкта малого підприємництва (Баланс т. ф. 1-м та Звіт про фінансові 
результати т. ф. 2-м), як це прописано в П(С)БО 25 «Фінансовий звіт 
суб'єкта малого підприємництва» [13З]. 

Відповідно доп. 13.1 ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. N2996-XIV проміжна . . . . 
звпmсть складається щоквартально наростаючим mдсумком з початку звІ-

тного року в складі балансу та звіту про фінансові результати [111 ]. Проте, 
як зазначено у параграфах 5 - 8 МСБО З4 «Проміжна фінансова звіт
ність», якщо підприємство подає проміжну фінансову звітність, то воно 

повинно подавати повний комплект фінансової звітності [208]. З юридич
ної точки зору пріоритет надається Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», адже, відповідно до п. 12.1 ст. 12 
цього закону для складання фінансової звітності застосовуються міжнаро

дні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно опри
люднені на wеЬ-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпе

чує формування державної фінансової політики [111]. Отже, виконуючи 
норми Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», існує ризик складання фінансової звітності, що не відповідатиме 

МСФЗ, а дотримуючись виключно вимог МСФЗ порушується закон. 
Особливістю ухваленого НП(С)БО 1 є те, що у фінансовій звітності 

можна не наводити статгі, за якими відсутня інформація до розкритгя, 
та дозволяється доповнювати її додатковими статгями у разі необхідно

сті. Так, згідно п. 4 р. 11 НП(С)БО 1 підприємства можуть не наводити 
статгі, за якими відсутня інформація до розкритгя (крім випадків, якщо 

така інформація була в попередньому звітному періоді), а також дода
вати статгі зі збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових 

статей фінансової звітності, наведених у додатку З до стандарту, у разі 
якщо статгя відповідає таким критеріям: а) інформація є сутгєвою; 

б) оцінка статгі може бути достовірно визначена [ 11 7]. 
Аналізуючи НП(С)БО 1 з точки зору відповідності вітчизняної фі

нансової звітності, складеної за МСФЗ, необхідно зазначити: 

1. У вітчизняних формах фінансової звітності з'явився такий пока
зник, як сукупних дохід. Відповідно доп. З р. І НП(С)БО 1 термін «ін-
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ший сукупний дохід» - це доходи і витрати, які не включені до фінан
сових результатів підприємства [117]. Також, згідно з п. З р. І НП(С)БО 
1 понятгя «сукупний дохід»- це зміни у власному капіталі упродовж 
звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за 

винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками) [117]. Више
вказані терміни являють собою такі самі понятгя, що й в офіційному 

перекладі МСБО 1 «Подання фінансової звітності», де визначені як за
гальний сукупний прибуток та інший сукупний прибуток [200]. На 
практиці, бухгалтерам важко пояснити, що саме має на увазі Міністерс
тво фінансів У країни, прибуток або дохід? Це в свою чергу свідчить 

про неякісний переклад МСБО (МСФЗ), про що було наголошено у на

шому попередньому дослідженні [7]. 
2. Згідно параграфу 54 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» звіт 

про фінансовий стан повинен включати статгі фінансові активи та фінан
сові зобов'язання [200]. Проте, такі статгі не виділені ут. ф. N2 1 Баланс 
(Звіт про фінансовий стан) і N2 2-к Консолідований баланс (Звіт про фі
нансовий стан), що, вважаємо, суперечить підходам складання фінансо

вої звітності згідно МСФЗ. 
З. Ут. ф. N2 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) і т. ф. N2 1-к Кон

солідований баланс (Звіт про фінансовий стан) наявні статгі фінансових 
інвестицій. Така категорія у системі МСФЗ не визначена, тому це може 

призвести до непорозумінь між підходами НП(С)БО 1 та МСБО 1 «По
дання фінансової звітності» [200]. 

4. Т. ф. N2 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) і N2 2-к Консолідо
ваний баланс (Звіт про фінансовий стан) не дозволяють виконувати па
раграф 55 МСБО 1 «Подання фінансової звітності», згідно з яким 

«суб'єкт господарювання подає додаткові рядки статей, заголовки та 
проміжні підсумкові суми у звіті про фінансовий стан, коли таке по

дання є доречним для розуміння фінансового стану суб' єкта господа
рювання» [200]. 

5. Ут. ф. N2 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) і т. ф. N2 1-к Кон
солідований баланс (Звіт про фінансовий стан) наявні статгі 1040 «Дов
гострокова дебіторська заборгованість», 115 5 «Інша поточна дебіторсь
ка заборгованість», 1090 «Інші необоротні активи» та 1190 «Інші 

оборотні активи». На практиці у вищенаведені статгі можуть потрапити 

як фінансові активи, так і нефінансові. Такий підхід буде суперечити 
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [200]. 

6. Щодо структури фінансової звітності, зокрема, звіту про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід) т. ф. N2 2 Міністерство фінансів 
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України запропонувало окреме подання звіту про сукупний дохід- від
повідні дані наводяться в спеціальному другому розділі т. ф. N2 2. Параг
раф 81Ь МСБО 1 «Подання фінансової звітності» вище вказаний підхід 
допускає, проте вимагає, щоб другий звіт про сукупний прибуток почи

нався з прибутку або збитку та відображав компоненти іншого сукупного 
прибутку (звіт про сукупні доходи) [200]. А другий розділ Звіту про фі
нансові результати (Звіт про сукупний дохід) т. ф. N2 2 починається зі 
статті «Дооцінка (уцінка) необоротних активів», код рядка 2400, що су
перечить вимогам МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [200]. 

7. Параграф 82а МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [200] по
чинаючи з 2012 року вимагає, щоб у звіті про сукупні доходи елементи 
іншого сукупного доходу були представлені в розрізі можливості їх пе
рекласифікації у статті прибутку або збитку. Проте, вищевказана вимога 

не виконана у т. ф. N2 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) і N2 2-к Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід) [117]. 

8. У т. ф. N2 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
і N2 2-к Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) наводиться рядок 2455 «Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 
сукупним доходом» [117]. Така можливість надається параграфом 91Ь 
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [200]. Використовуючи цю мож-. . . . . 
ливІсть, тдприємство має розподшити податок мІЖ тими елементами ІН-

шого сукупного доходу, які можуть згодом бути перекласифіковані в 

розділ прибутку або збитку, і статтями, що не будуть згодом перекла

сифіковані в розділ прибутку або збитку. Ця вимога МСБО 1 «Подання фі
нансової звітності» [200] також виявилася невиконаною. 

9. Т. ф. N2 З Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) та 
т. ф. N2 3-н Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не мі
стять окремих статей «Сплачений податок на прибутою>, «Відсотки 
сплачені», що передбачено МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» і 

не дозволяють застосовувати окремі положення цього стандарту [214]. 
10. Параграф 106 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [200] . . . 

встановлює правило, зпдно з яким у звІТІ про змІНи катталу повинен 

наводитися показник загального сукупного прибутку. Проте, т. ф. N2 4 
Звіт про власний капітал і т. ф. N2 4-к Консолідований звіт про власний . . 
каттал такого показника не мІстять. 

11. Згідно з параграфом 107 МСБО 1 «Подання фінансової звітнос
ті» [200] суб'єкт господарювання повинен наводити у звіті про зміни у 
власному капіталі або у примітках суму дивідендів, визнаних як випла-
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. . . . 
ти власникам упродовж цього перюду, а також вІДпоюдну суму дивІДе-

ндів на акцію. Проте, цей показник у вітчизняних формах звітності по

казаний у т. ф. N2 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) і N2 2-к Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід) у статті 2650 «Дивіденди на одну просту акцію». Такий 
підхід щодо відображення дивідендів у фінансовій звітності також су

перечить вимогам МСФЗ. 
12. На відміну від інших форм звітності т. ф. N2 4 Звіт про власний 

капітал не передбачає наведення інформації за попередній звітний пері
од, що також суперечить МСФЗ. 

Еволюція організації та побудови фінансової звітності показує, що у 

процесі глобалізації світового економічного простору така звітність на
буває індивідуальних якісних ознак, що виділяють її у системі бухгал

терського обліку. 
Проведений аналіз норм НП(С)БО 1 дозволяє зробити висновок, що 

концепція складання фінансової звітності за НП(С)БО 1 суперечить 
концептуальній основі її підготовки за МСФО. Нові єдині форми фі

нансової звітності для складання як за П(С)БО, так і за МСФЗ внаслідок 
їх відмінностей між собою несуть ризик до викривлення статистичних 

даних. У країнські підприємства, що складають фінансову звітність за 
МСФЗ, ігнорують використання типових форм Міністерства фінансів 

У країни для надання їх зовнішнім користувачам, окрім регуляторних 
органів, через те, що вищевказані форми нездатні повністю задоволь

нити вимоги МСФЗ. 

2.2. Міжнародні стандарти фінансової звітності 
для малих та середніх підприємств 

Малі та середні підприємства (надалі - МСП) є «міцним хреб
том» розвинених економік. Наприклад, в Євросоюзі МСП становлять 

99% усіх підприємств та забезпечують 65 млн. людей робочими мі
сцями (зокрема, в німецьких МСП працює 68,3 % усіх працівників 
країни, які підлягають під соціальне страхування). Від них також йде 
основний імпульс у ринковій економіці в зв' язку з власними іннова

ційними прагненнями. Враховуючи значення МСП, а також обмеже

ний доступ до капіталу, держава зобов'язана підтримувати цей під
приємницький сектор [84]. Кількість МСП у Європі - 28 млн., 



Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні 97 

США- 25 млн., Великобританії - 4,7 млн., Гонконг - 800 тис., 
Бразилія - 6 млн. [221]. 

Питанням організації та методики складання фінансової звітності за 
МСФЗ для МСП у різні часи займалися як вітчизняні, так і зарубіжні 

вчені-економісти, зокрема, Г. Алексеєва, Г. Андрющенко, Ю. Бікіна, 
А Богопольський, О. Бойко, М. Веллс, Т. Вільчинська, В. Гетьман, С. Голов, 

Н. Діденко, Д. Дзобоєва, В. Жук, Ю. Левіщева, Д. Лоует, Л. Кнорр, 
Я. Макінтош, С. Модеров, І. Морозов, В. Моссаковський, Я. Нікітіна, 

С. Пелькова, П. Пектер, Н. Позняковська, Т. Рибак, І. Тітова, Д. Хаас, 
О. Харламова, О. Хачіна, П. Холгейт, І. Чалий та інші знані науковці. 

З огляду на це, важливим є подальше дослідження організації та методики 

складання фінансової звітності за МСФЗ для МСП на вітчизняних підпри
ємствах. 

З появою на сайті Міністерства фінансів України (адреса сайту: 
http://www.minfm.gov.ua) перекладу на українську мову МСФЗ для МСП 
[89] висуваються нові вимоги щодо організації бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності для малих та середніх вітчизняних підпри

ємств. Використання різних підходів щодо віднесення до складу МСП . . . 
складає певm труднощІ у застосуванm вищевказаного стандарту. 

МСФЗ для МСП були оприлюднені 09 липня 2009 р. на мові оригі
налу [199]. Вони містять 230 сторінок. В українському перекладі, що 
розміщений на сайті Міністерства фінансів України, МСФЗ для МСП 
містить 202 сторінки. На сьогодні ці МСФЗ перекладені на 24 мови: ал
банську, англійську, боснійську, вірменську, естонську, іврит, іспансь

ку, італійську, казахську, китайську, кхемерську, литовську, македон
ську, монгольську, польську, португальську, російську, румунську, 

турецьку, українську, французьку, хорватську, чеську, японську [197]. 
У перекладі на українську мову МСФЗ для МСП містить вступ, 35 роз
ділів та глосарій термінів. На мові оригіналу зміст МСФЗ для МСП до
повнений похідною таблицею, основою для висновків та ілюстратив

ними фінансовими звітами та контрольним переліком подання і роз
критгя інформації [220]. Варто зауважити, що у змісті українського 
перекладу МСФЗ для МСП [89] відсутній розділ 32 «Події після завер
шення звітного періоду», проте в самому тексті МСФЗ для МСП він є. 

Це в свою чергу свідчить про недоліки вітчизняного перекладу вище

вказаного стандарту. 

Поділ підприємств за їх розміром, на сьогодні, встановлено відпові

дно п. 55.3 ст. 55 Господарського кодексу України (надалі- ГКУ) від 
16.01.2003 р. N2 436-IV (табл. 2.1) [45]. 
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Таблиця 2.1 

Поділ підприємств за розміром відповідно до ГКУ [45] 

Критерії 

N2 з/п Тип підприємства 
Середня кількість 

Річний дохід від 

працівників, осіб 
будь-якої діяльності, 

млн. євро 

1 Велике ::::250 ::::50 

2 Середнє 51-250 10<сума<50 

Мале: х х 

з 
Суб'єкт малого :::::50 сума:::; 10 
шдприємництва 

Суб'єкт мікро- ::::: 10 сума:::; 2 
шдприємництва 

Критерії визначення mдприємств як малих у рІзних країнах сюту 

наведено у табл. 2.2. 

N2 
з/п 

1 

2 

Таблиця 2.2 

Критерії віднесення підприємств до малих у різних країнах світу 
[173, с. 536] 

Критерії визначення малого підприємства 

Країна . . виручка 
середня 

розмІр активш ЧИСеЛЬНІСТЬ 
вщ продажу 

працівників, осіб 

. . . 
шдприємства, ЯКІ не перевищують жодне ІЗ значень 

Бельгія 
3,125 млн. євро 6,25 млн. євро 50 
. . . 

шдприємства, ЯКІ не перевищують упродовж двох роКІв 

посшль жодне ІЗ значень 

Данія 
20 млн. датських 40 млн. датських 50 

крон крон 
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Продовження табл. 2. 2 

Критерії визначення малого підприємства 

N2 
Країна середня 

з/п . . виручка 
розм1р активш чисельюсть 

вщ продажу 
працівників, осіб 

. . . 

з Франція 
шдприємства, яю не перевищують двох з1 значень 

0,267 млн. євро 0,5З4 млн. євро 10 
. . . 

4 Німеччина 
шдприємства, яю не перевищують двох з1 значень 

З,4 млн. євро 6,9 млн. євро 50 
. . . 

5 Ірландія 
шдприємства, яю не перевищують двох з1 значень 

1,9 млн. євро З ,8 млн. євро 50 
. . . 

6 Італія 
шдприємства, яю не перевищують двох з1 значень 

З,65 млн. євро 7 ,З млн. євро 50 
. . . 

7 Нідерланди 
шдприємства, яю не перевищують двох з1 значень 

З,5 млн. євро 7,0 млн. євро 50 
. . . 

8 Норвегія 
шдприємства, яю не перевищують двох з1 значень 

ЗО млн. норв. крон 60 млн. норв. крон 50 
. . . 

шдприємства, яю не перевищують упродовж двох роюв 

9 Іспанія посшль двох з1 значень 

2,4 млн. євро 4,7 млн. євро 50 

10 Швейцарія підприємства із середньою чисельністю не більше 20 осіб 
. . . 

шдприємства, яю не перевищують двох з1 значень 

11 Англія 1,4 млн .. Фунтів 2,8 млн .. Фунтів 50 
стершнпв стершнпв 

~кщо підприємство зареєстроване у Канаді або США; не є 

12 США 
інвестиційною компанією; дочірнє підприємство, більша 
!частина капіталу якого належить материнській компанії 

- 25 млн. ДОЛ. США -
1З Канада 

. . . 

14 Австралія 
шдприємства, яю не перевищують двох з1 значень 

5 МЛН. ДОЛ. 10 МЛН. ДОЛ. 50 
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Частка малих та середніх підприємств у ВВП та зайнятості різних 
країн світу (табл. 2.3). 

N2 
з/п 

1 

2 

з 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Таблиця 2.3. 

Частка малих та середніх підприємств 

у ВВП та зайнятості різних країн світу [97] 

Частка ВВП малих та 
Частка зайнятих 

Країна 
працшникш у малих 

середюх шдприємств 

країни,% 
та середюх 

підприємствах, % 

США 50 50 

Країни ЄС 50-70 50-70 

Японія 50 80 

КНР 60 80 

Південна Корея 50 80 

Бразилія 60 65 

Індія 20 65 

Туреччина 25 65 

Єгипет 25 80 

Російська федерація 17 50 

Україна 12 50 

Відповідно до п. 1.2 р. 1 МСФЗ для МСП малими та середніми під
приємствами є суб' єкти господарювання, які: 

а) не є підзвітними громадськості та; 

б) оприлюднюють фінансові звіти загального призначення для зов
нішніх користувачів. Наприклад, це власники, що не беруть участі в 

управлінні підприємством, фактичні та потенційні кредитори, а також 
кредитно-рейтингові агентства [220]. 

Згідно з п. 1.2 р. 1 МСФЗ для МСП підприємство є підзвітним гро
мадськосn, якщо: 

а) його боргові інструменти чи інструменти капіталу перебувають в 

обігу на публічному ринку, або воно знаходиться в процесі випуску таких 
інструментів для обігу на публічному ринку (вітчизняна чи іноземна фон

дова біржа чи позабіржовий ринок, включаючи місцевий та регіональний 
ринки), або; 
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б) на відповідальному зберіганні у нього знаходяться активи великої 
групи сторонніх осіб і таке зберігання є одним з основних видів його дія

льності. Це характерно для банків, кредигних спілок, страхових компа
ній, брокерів/дилерів цінних паперів, взаємних фондів та інвестиційних 

банків [220]. 
МСФЗ для МСП не містить кількісних критеріїв віднесення підпри

ємств до малих і середніх. Базисним критерієм, за яким Рада з МСБО 
пропонує визначати, чи може підприємство використовувати даний 

стандарт, є його непублічність. 
І. Чалий наголошує, що « ... наші публічні АТ, незалежно від кілько-. . . . . 

cn працюючих та показниюв доходу, не є малими 1 середmми mдпри-

ємствами в розумінні системи МСФЗ. В силу «публічності» свого ста
тусу наші ПАТ «підзвітні громадськості» за визначенням» [185]. 

У результаті проведеного дослідження виявлено, що в питанні єди
ного віднесення підприємств до тієї чи іншої категорії (малі, середні, 

великі) не досягнуто консенсусу між країнами. Проте, ані в жодній 
країні світу не використовуються критерії, в основі яких лежать юри

дичні норми. Зроблено припущення, що затверджені в прийнятих 
МСФЗ для МСП критерії є недостатньо раціональними у зв'язку з тим, 

що в сюn на сьогоднішній день склалася модель, в якій вирішальний 
характер носять кількісні критерії. І якщо такі країни як ПАР беззасте

режно прийняли МСФЗ для МСП, то для країн з розвиненою економі
кою, де склалася своя система методів регулювання національної еко

номіки, що досить успішно функціонує, ухвалити згаданий стандарт без 

будь-яких поправок буде досить проблематично. До того ж основною . . . . . 
перевагою юльюсних ознак перед яюсними є зручmсть, доступmсть та 

простота їх використання. 

Провідний вітчизняний вчений-економіст С.Ф. Голов зазначає, що 

МСФЗ для МСП по суті орієнтовані не на малі та середні підприємства . . . 
як таю, а на mдприємства, що складають звпи загального призначення, 

але не в лістингу [37, с. 10]. 
Порівняння повних МСФЗ (МСБО) та МСФЗ для МСП наведено в 

табл. 2.4. 
Російський економіст Ж. Скребкова, говорячи про МСФЗ для МСП, 

зазначає, що скорочення методичних вказівок з бухгалтерського обліку 
в даному документі істотно спрощує процес формування бухгалтерсь

кої (фінансової) звітності в умовах переходу на міжнародні стандарти 

малих і середніх підприємств [159, с. 19]. 
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N2 
з/п 

1 

1 

2 

з 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Таблиця 2.4 

Порівняння повних МСФЗ (МСБО) та МСФЗ для МСП 

Найменування повних МСФЗ Найменування розділів МСФЗ для 
(МСБО) мсп 

2 з 

Розділ 2. Концепції та основопо-
ложю принципи 

Розділ З. Подання фінансових звітів 

Розділ 4. Звіт про фінансовий стан 

Розділ 5. Звіт про сукупний дохід і 
МСБО 1 «Подання фінансової зві- Звіт про прибутки та збитки 

THOCTl» Розділ 6. Звіт про зміни у власному 
каппал1 та звп про дохщ та нероз-

поділений прибуток 

Розділ 8. Примітки до фінансових 
ЗВ1Т1В 

Розділ 22. Зобов'язання та власний 
каштал 

Розділ 13. Запаси 
МСБО 2 «Запаси» Розділ 27. Зменшення корисності 

активш 

МСБО 7 «Звіт про рух rрошових Розділ 7. Звіт про рух rрошових 
КОШТlВ» КОШТlВ 

МСБО 8 «Облікові політики, зміни Розділ 10. Облікова політика, облі-
в облікових оцінках та помилки» KOBl ОЦlНКИ та ПОМИЛКИ 

МСБО 10 «Події після звітного пе- Розділ З2. Події після завершення 
рюду» ЗВІТНОГО перюду 

МСБО 11 «Будівельні контракти» Розділ 2З. Дохід від звичайної дія-
ЛЬНОСТl 

МСБО 12 «Податки на прибуток» Розділ 29. Податок на прибуток 

МСБО 16 «Основні засоби» Розділ 17. Основні засоби 

МСБО 17 «Оренда» Розділ 20. Оренда 
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Продовження табл. 2. 4 

N2 Найменування повних МСФЗ Найменування розділів МСФЗ для 
з/п (МСБО) мсп 

1 2 з 

10 МСБО 18 «Дохід» Розділ 23. Дохід від звичайної дія-
ЛЬНОСТl 

11 МСБО 19 «Ви=ати працівникам» Розділ 28. Виплати працівникам 

МСБО 20 «Облік державних rран-
12 тів і розкриття інформації про дер- Розділ 24. Державні rранти 

жавну допомоrу» 

13 МСБО 21 «В=ив змін валютних Розділ 30. Перерахування сум в 
курсш» іноземній валюті 

14 МСБО 23 «Витрати на позики» Розділ 25. Витрати на позики 

15 МСБО 24 «Розкриття інформації Розділ 33. Розкриття інформації 
про зв'язані сторони» щодо зв'язаних сторін 

16 МСБО 26 «Облік та звітність щодо 
Аналоrу немає 

проrрам пенсійного забезпечення» 

17 МСБО 27 «Консолідована та окре- Розділ 9. Консолідовані та окремі 
ма фінансова звітність» фінансові звіти 

18 МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані Розділ 14. Інвестиції в асоційовані 
шдприємства» шдприємства 

19 МСБО 29 «Фінансова звітність в 
Розділ 31. Гіперінфляція 

умовах гіперінфляції» 

20 МСБО 31 «Частки у спільних під- Розділ 15. Інвестиції у спільні під-
приємствах» приємства 

21 МСБО 32 «Фінансові інструменти: Розділ 11. Базові фінансові інстру-
подання» менти 

22 МСБО 33 «Прибуток на акцію» Аналоrу немає 

23 МСБО 34 «Проміжна фінансова 
Аналоrу немає 

ЗВ1ТН1СТЬ» 

24 МСБО 36 «Зменшення корисності Розділ 27. Зменшення корисності 
активш» активш 
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Продовження табл. 2. 4 

N2 Найменування повних МСФЗ Найменування розділів МСФЗ для 
з/п (МСБО) мсп 

1 2 з 

25 МСБО З7 «Забезпечення, умовні Розділ 21. Забезпечення, умовні ак-
зобов'язання та умовні активи» тиви та зобов'язання 

26 МСБО З8 «Нематеріальні активи» 
Розділ 18. Нематеріальні активи 
(крім rудвілу) 

27 МСБО З9 «Фінансові інструменти: Розділ 12. Інші питання фінансових 
визнання та оцшка» шструментш 

28 МСБО 40 «Інвестиційна нерухо- Розділ 16. Інвестиційна нерухо-
МlСТЬ» МlСТЬ 

29 МСБО 41 «Сільське господарство» Розділ З4. Спеціалізовані види дія-
ЛЬНОСТl 

МСФЗ 1 «Перше застосування 
Розділ З5. Перехід на МСФЗ для 

зо Міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності» 

мсп 

З1 МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» Розділ 26. Платіж на основі акцій 

З2 МСФЗ З «Об' єднання бізнесу» 
Розділ 19. Об'єднання бізнесу та 
rудвш 

з з МСФЗ 4 «Страхові контракти» Аналоrу немає 

МСФЗ 5 «Непоточні активи, утри-
З4 муваю для продажу, та припинена Аналоrу немає 

ДlЯЛЬНlСТЬ» 

З5 
МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запа-

Аналоrу немає 
сш корисних копалин» 

З6 
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: Розділ 22. Зобов'язання та власний 
розкриття інформації» каштал 

З7 МСФЗ 8 «Операційні сегменти» Аналоrу немає 

З8 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» Розділ 11. Базові фінансові інстру-
менти 
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Продовження табл. 2. 4 

N2 Найменування повних МСФЗ Найменування розділів МСФЗ для 
з/п (МСБО) мсп 

1 2 з 

39 МСФЗ 10 <<Консолідована фінан- Розділ 9. Консолідовані та окремі 
СОВа ЗВ1ТН1СТЬ» фінансові звіти 

40 МСФЗ 11 «Спільна діяльність» Аналоту немає 

41 
МСФЗ 12 «Розкриття інформації 

Розділ 2. Концепції та основопо-
про частки учасп в шших 

суб'єктах господарювання» 
ложю принципи 

42 МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 
Аналоту немає 

варто сп» 

МСФЗ для МСП не передбачає скороченого формату подання звітів 
у розумінні вітчизняного П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого 
підприємництва» [lЗЗ], він лише визначає деякі особливості обліку, що . . . 
можуть використовувати малІ та середm mдприємства. 

Відповідно до п. З .17 р. З МСФЗ для МСП повний комплект фінан-. . . 
сових зюnв mдприємства включає таю звпи: 

а) звіт про фінансовий стан на дату звітності; 
б) одне з двох: 

і) єдиний звіт про сукупний дохід за звітний період, в якому відо
бражаються всі визнані упродовж періоду статті доходу та витрат, 

включаючи статті, визнані під час визначення прибутку чи збитку (що є 
проміжним підсумком у звіті про сукупний дохід) та статті іншого су

купного доходу, або 

іі) окремий звіт про прибутки та збитки та окремий звіт про сукуп
ний дохід. Якщо підприємство приймає рішення подавати і звіт про 

прибутки та збитки, і звіт про сукупний дохід, то звіт про сукупний до
хід починається з прибутку чи збитку, а потім відображає статті іншого 

сукупного доходу; 

в) звіт про зміни у власному капіталі за звітний період; 

г) звіт про рух грошових коштів за звітний період; 
r) примітки, що містять стисле викладення облікової поютики та 

іншу пояснювальну інформацію [220]. 
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Згідно з п. 1 П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб' єкта малого підпри-. . . . 
ємництва>> ПІдприємства, яю вІДповІДно до законодавства складають 

фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звіт
ності, застосовують тільки додаток 1 до цього положення ( стандар
ту), асаме-фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва: т. ф. 
1-м «Баланс» тат. ф. N2 2-м «Звіт про фінансові результати» [133]. З 
вищенаведеного зрозуміло, що у П(С)БО 25 «Фінансовий звіт 
суб'єкта малого підприємництва» немає звіту про зміни у власному . . . . . 
каПІташ, зюту про рух грошових кошnв та примпок, а отже, виникає 

невідповідність між МСФЗ для МСП [220] та вітчизняним П(С)БО 
25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» [133]. 

Так, В. Моссаковський зазначає, що «До суттєвих відмінностей 
МСФЗ для МСБ порівняно із П(С)БО 25 слід віднести вельми докла
дний виклад окремих положень» [92, с. 4]. Враховуючи складність 
впровадження МСФЗ, зауважує: « ... необфунтованим є те, що розро
бники МСФЗ для МСБ наполягають на використанні малими підпри
ємствами положень, передбачених МСФЗ 41 «Сільське господарст
во» [92, с. 6]. 

О. Радченко підкреслює, що для впровадження МСФЗ для МСП ви-. . . . 
користавують спецшльну стратепю, яка включає два основm ПІдходи 

до вирішення питання про переведення фінансової звітності на міжна

родm стандарти: 

1. Трансформація бухгалтерської звітності, складеної відповідно до 
національних стандартів, у звітність в стандартах МСФЗ: 

1.1. Повна трансформація (переведення даних бухгалтерського облі
ку в кінці періоду шляхом перекласифікації статей фінансової звітності 

або господарських операцій та внесення коригувань відповідно до 
МСФЗ); 

1.2. Повна трансформація з урахуванням вимог щодо перерахунку в 
іноземну валюту (приведення даних бухгалтерського обліку за НП(С)БО в 

кінці періоду у відповідність до вимог МСФЗ з додатковим перераху
ванням в іноземну валюту згідно встановлених курсів). 

2. Конверсія або ведення паралельно з національними стандартами 
управлінського обліку відповідно до МСФЗ: 

2.1. Повна конверсія (паралельний облік) (ведення спеціалістом з 
обліку двох баз даних фінансової звітності: української та міжна
родної); 

2.2. Трансляція (автоматизований процес перенесення даних в 
окремий регістр бухгалтерського або управлінського обліку з авто-
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матичним коригуванням та формуванням звІтносТІ вІдповІдно МСФЗ) 
[153, с. 209]. 

Для суб' єктів малого підприємництва та представництв шозем
них суб'єктів господарської діяльності відповідно до п. 2 р. 11 
НП(С)БО 1 встановлюється скорочена за показниками фінансова зві
тність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма та 

порядок складання яких визначаються П(С)БО 25 «Фінансовий звіт 
суб'єкта малого підприємництва» [117]. Водночас слід звернути ува
гу на п. 1 р. lV НП(С)БО 1, в якому зазначено, що підприємства, які 
для складання фінансової звітності застосовують міжнародний стан

дарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, викори

стовують форми звітів, затверджені цим стандартом [117]. Отже, ма
лі та середні підприємства, які ведуть бухгалтерський облік за 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, судячи з усього, 
повинні складати повний комплект фінансової звітності за визначе

ним НП(С)БО 1 [117], а не Фінансовим звітом суб' єкта малого під
приємництва (Баланс т. ф. 1-м та Звіт про фінансові результати т. ф. 

2-м), як це прописано в П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб' єкта малого 
підприємництва» [133]. 

У зв' язку з цим, виникає питання чи варто за таких умов постійно 
«підганяти» П(С)БО під МСФЗ, якщо можна, наприклад, застосову

вати МСФЗ для МСП замість П(С)БО. З іншого боку, навіщо підпри
ємствам, які не є товариствами або фінансовими інститутами (але не 

можуть застосовувати П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого 
підприємництва»), взагалі складати примітки, які ніхто узагальнюва
ти не буде. 

Таким чином, на сьогодні, немає адаптованих форм фінансової звіт
ності під вимоги МСФЗ для МСП, які б їм відповідали. Пропонується 

внести зміни до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підпри
ємництва>> щодо адаптації фінансової звітності для малих та середніх 

підприємств під вимоги МСФЗ для МСП. 
Отже, МСФЗ для МСП може використовуватися як малими, так і . . . . 

середюми ВІтчизняними mдприємствами з метою отримання кредИТІв у 

закордонних банках, залучення іноземних інвестицій тощо, за умови, 

що витрати на складання звітності за МСФЗ для МСП не перевищать 

вигоди для бізнесу від її використання. 
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2.3. Алгоритм відображення чистого прибутку 
(збитку) у фінансовій звітності підприємств 

України 

Для вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання 

надзвичайно важливим з позиції науки та практики є обrрунтування та 
впровадження раціональної системи бухгалтерського обліку з подаль

шою орієнтацію на задоволення специфічних інформаційних потреб 
користувачів, зважаючи на принцип адресності. Питання щодо відо

браження чистого прибутку (збитку) у фінансовій звітності вітчизняних 
підприємств є дискусійним та потребує вирішення як у підприємниць

кому секторі, так і на державному рівні. Фінансова звітність є не тільки 
надійним інформаційним джерелом - це інструмент контролю, база 

для генерації управлінських рішень, основа аргументованого вибору 
економічної стратегії розвитку суб' єкта господарювання, підстава для 

мінімізації витрат та актуалізації фінансового результату. 

Складання фінансової звітності вітчизняних підприємств потребує не
абиякої майстерності. Втім, наявні форми фінансової звітності та норма

тивно-правові документи, а також роз'яснення щодо їх складання дещо 
спрощують роботу бухгалтера. Доречно наголосити, що значення певних 

рядків типових форм фінансової звітності має порівнюватися, а процедура 
перевірки такого збігу визначається як співставлення показників фінансо

вої звітності. Один із показників, який найчастіше перевіряється фахівця
ми відділу Державної служби статистики та працівниками територіальних 

органів ДПІ Головного управління Міністерства доходів і зборів України 
під час приймання фінансової звітності, - це показник чистого прибутку 

(збитку) підприємства за звітний період. 
Питанням відображення чистого прибутку (збитку) у фінансовій 

звітності вітчизняних підприємств у різні часи займалися вітчизняні 

вчені-економісти, зокрема Г. Бикова, Ф. Бутинець, С. Голов, В. Костю
ченко, С. Кучеркова, О. Левицька, В. Лінник, Л. Ловінська, Ю. Мороз, 

А Озеран, І. Панченко, В. Пархоменко, П. Попович, М. Пушкар, 
І. Стефанишин, І. Чалий, Н. Яцишин та інші. Отже, питання відобра

ження чистого прибутку (збитку) у фінансовій звітності вітчизняних 
підприємств в умовах глобальних змін набуває особливої актуальності. 

Результати проведених статистичних досліджень [187] за напрямом 
«Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяль

ності» за 2008-2012 роки (рис. 2.1) свідчать про відсутність чіткої те-
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нденції до зростання чистого прибутку підприємств, що спричинено 
кризовими явищами в економіці, а також наявності збиткових підпри

ємств (від 37 до 46 %) в залежності від звітного року. 
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Рис. 2.1. Чистий прибуток (збиток) підприємств в Україні 
за 2008-2012 рр. [187] 

5067,3 

2D12 

Як видно з рис. 2.1, чистий збиток підприємств, що був отриманий у 
2008 р. та 2009 р. складає відповідно 41025,1 млн. грн. та 37131,1 млн. 
грн. Цей й не дивно, адже у 2008 р. розпочалася світова фінансова криза, 
яка тривала впродовж 2009 р. 

У 2010 р. чистий прибуток підприємств України склав 13906,1 млн. 
грн., що свідчить про поступовий вихід українських підприємств з фінан
сової кризи. Упродовж досліджуваного періоду (2008 - 2012 р.) найбі
льший показник чистого прибутку склав у 2011 р. 67797,9 млн. грн. 
Проте, у 2012 р. чистий прибуток суб'єктів господарювання зменшився 
на 32730,6 млн. грн. у порівнянні з 2011 р. або на 48,27%. 

Частка прибуткових та збиткових підприємств в Україні за 2008-
2012 р. наведена на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Частка прибуткових та збиткових підприємств в Україні 
за 2008- 2012 р. 

J 

З рис. 2.2 видно, що частка як прибуткових (57,3 - 63,5%), так і 

збиткових (37- 42,7%) підприємств в Україні за останні 5 років суттє
во не змінилась. І. Панченко наголощує, що вищенаведений стан уне

можливлює формування внутрішніх джерел фінансування, що в умовах 
виходу з фінансово-економічної кризи та адаптації умов господарюван

ня має вагоме значення [104, с. 16]. Учений зазначає, що чинний меха
нізм визначення фінансових результатів - прибутку або збитку - фіс

кально орієнтований та не враховує інтереси всіх зацікавлених осіб, що 

унеможливлює здійснення ефективного управління підприємством в ці
лому, та прибутком зокрема [104, с. 19]. 

Формула, за якою розраховується чистий прибуток (збиток) підприєм
ства, походить з типової форми Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) (рис. 2.3) [117]. При цьому в чинній формі вищевказа
ного звіту з'явився дещо новий для підприємств, які складають фінан

сову звітність за НП(С)БО 1, показник- сукупний дохід. Інформація 
про сукупний дохід відображається у т. ф. N2 2 Звіті про фінансові ре
зультати [117], що внаслідок змін, унесених НП(С)БО 1, дістав й інщу 
назву - Звіт про сукупний дохід. Згідно з п. З р. І НП(С)БО 1 сукупний . . . . . . 
дохщ - це змши у власному каmтал1 упродовж звпного перюду вна-

слідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капі

талу за рахунок операцій з власниками) [117]. 
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Чистий дохід від реалізацfі продукції (товарів, робіт, послуr), код рядка 2000 
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Ми підтримуємо думку І. Панченко, що чинна методика наведення у 
фінансовій звітності інформації про фінансові результати, в цілому, та 

прибуток зокрема, не забезпечує розкриття інформації про фактори 
його формування. Відповідно, показник прибутку є досить агрегованим 

[104, с. 140]. 
Варто погодитись з думкою Ю. Мороз стосовно того, що необхідно 

вдосконалити фінансову звітність за формою 2 Звіт про фінансові резуль
тати (Звіт про сукупний дохід) в частині формування чистого прибутку 

(збитку) [90, с. 139]. 
Відповідно до вищенаведеного визначення сукупного доходу в п. З 

НП(С)БО 1, результатом заповнення т. ф. Звіту про фінансові результа
ти (Звіту про сукупний дохід) буде відображення змін у власному капі
талі підприємства за звітний період унаслідок настання фактів госпо

дарського життя підприємства (що впливають на збільшення або 
зменшення чистого прибутку, збитків підприємства) та інших подій 

(що впливають на зміну решти видів власного капіталу підприємства, 
наприклад, операції з отримання безоплатних необоротних активів). 

Єдиний вид операцій, які не повинні відображатися ут. ф. N2 2 Звіті про 
фінансові результати (Звіті про сукупний дохід), - це операції з влас

никами, що спричинили зміни власного капіталу підприємства. Резуль
тати фактів господарської діяльності підприємства, які вплинули на 

зміну суми чистому прибутку (збитку), наводять у розділі І «Фінансові 
результати» т. ф. N2 2 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукуп
ний дохід), а тих, що вплинули на зміну інших показників власного ка

піталу підприємства,- у розділі 11 даного звіту. 
Неабиякої уваги потребує питання щодо відображення вищевказа

них показників ут. ф. N2 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) [117]. На 
нашу думку, сукупний дохід у балансі не відображається, а інший су

купний дохід має назву «дохід» лише умовно. Адже цей показник міс
тить результати операцій, які вплинули не на чистий прибуток, а на ін

ший власний капітал підприємства. І хоча в балансі немає окремого 
рядка для наведення суми іншого сукупного доходу за звітний період і 

ця сума не відображається у складі суми нерозподіленого прибутку 
(непокритого збитку), інший сукупний дохід збільшує або зменшує су

му додаткового капіталу (рядок 141 О «Додатковий капітал») т. ф. N2 1 
Баланс (Звіт про фінансовий стан). Ми підтримуємо думку провідного 
вітчизняного вченого-економіста С. Голова, який наголошує, що суку

пний дохід не може охоплювати всі зміни (зокрема, зменшення) у влас-
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ному капіталі внаслідок господарських операцій та інших подій (за ви
нятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками) [38, с. 3]. 

Чистий прибуток (збиток) підприємства, визначений за розділом І 
«Фінансові результати» т. ф. N2 2 Звіту про фінансові результати (Звіту 
про сукупний дохід), як і раніше, впливає на пасив т. ф. N2 1 Баланс, а 
саме на показники розділу І «Власний капітал». Основна проблема в 

тому, що деякі фахівці контролюючих органів помилково вважають, що 
значення чистого прибутку (збитку) підприємства впливає лише на зна

чення рядка 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)». 
Тому під час перевірки поданої фінансової звітності підприємства вони 

вимагають відповідності цих показників, яку можна відобразити умов

но у формулі: 
Чистий прибуток (збиток) підприємства (рядок 2350 «Чистий фінан

совий результат: прибуток» або 2355 «Чистий фінансовий результат: 
збитою> розділу І «Фінансові результати» т. ф. N2 2 Звіту про фінансові 
результати (Звіту про сукупний дохід) = Нерозподілений прибуток (не
покритий збиток) підприємства на кінець звітного періоду - Нерозпо

ділений прибуток ( непокритий збиток) підприємства на початок звітно
го періоду (графа 4 -графа З рядка 1420 «Нерозподілений прибуток 
( непокритий збиток)» т. ф. N2 1 Баланс). 

Однак, наведена формула не враховує факт використання нерозпо

діленого прибутку підприємства, якого часто лише у т. ф. N2 1 Баланс 
та т. ф. N2 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) не 
можна побачити. Річ у тім, що підприємство зазвичай створюється для 

отримання прибутку та розпоряджається власним прибутком так, як 
вирішать власники. Наприклад, для низки підприємств чинним законо

давством встановлено обов'язок створювати певні резерви за рахунок 
власного прибутку. Отже, за рахунок власного прибутку на підприємс

тві створюється резервний капітал (рядок 1415 «Резервний капітал»). І 
це чи не єдиний випадок, в якому, щоб довести правильність складання 

т. ф. N2 1 Баланс тат. ф. N2 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про су
купний дохід), не обов' язково звертатися до інших форм фінансової 

звітності. Адже у такому разі працюватиме інша умовна формула: 
Чистий прибуток (збиток) (рядок 2350 «Чистий фінансовий резуль

тат: прибутою> або 2355 «Чистий фінансовий результат: збиток» розді
лу І «Фінансові результати» т. ф. N2 2 Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) = (Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) підприємства на кінець звітного періоду - Нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток) підприємства на початок звітного пері-
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оду (графа 4 -графа З рядка 1420 «Нерозподілений прибуток (непо
критий збиток)» т. ф. N2 1 Баланс))+ (Резервний капітал на кінець звіт
ного періоду -Резервний капітал на початок звітного періоду (графа 4 -
графа З рядка 1415 «Резервний капітал» т. ф. N2 1 Баланс). 

Щодо цього випадку відомості наводяться у графах 6 «Резервний 
капітал» та 7 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» рядка 
4210 «Відрахування до резервного капіталу» т. ф. N2 4 Звіту про влас
ний капітал. У графі 6 «Резервний капітал» - збільшення резервного 

капіталу, а в графі 7 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» -
зменшення нерозподіленого прибутку підприємства. Звичайно, абсолю

тне значення цих показників у рядку 4210 «Відрахування до резервного 
капіталу» т. ф. N2 4 Звіту про власний капітал має збігатися. 

У решті випадків використання нерозподіленого прибутку підпри

ємства доведеться пояснювати, обов'язково звертаючись до т. ф. N2 4 
Звіту про власний капітал. Наведемо наступні приклади: 

1. Виплата дивідендів підприємства. Відомо, що дивіденди - це та 
частка чистого прибутку, яка за рішенням засновників, учасників (або 

згідно з установчими документами) виплачується засновникам (учасни
кам). Відповідно, якщо впродовж звітного періоду відбулася така ви

плата, то сума нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду бу
де меншою. Сума виплачених дивідендів відображається у рядку 4200 
«Відрахування до резервного капіталу» (графа 7 «Нерозподілений при
буток ( непокритий збиток)») т. ф. N2 4 Звіту про власний капітал. 

2. Виправлення помилок минулих періодів. Згідно з п. 4 П(С)БО 6 
«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» [141] та Інструк
цією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і органі
зацій N2 291 від ЗО.11.1999 р. (надалі- Інструкція N2 291) [6З], виправ-. . . 
лення помилок минулих роюв, яю впливають на величину неразподше-

ного прибутку (збитку), відбувається у кореспонденції з рахунком 44 
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», а, отже, шляхом коригу
вання чистого прибутку (збитку) на початок звітного року. Але таке ко

ригування не зазначається ані у т. ф. N2 2 Звіті про фінансові результати 
(Звіті про сукупний дохід), ані в т. ф. N2 1 Баланс (у ньому наводиться 
вже кінцевий результат коригування - змінений залишок нерозподіле

ного прибутку або непокритого збитку на початок року). Утім, щоб до
вести правильність складання фінансової звітності підприємства, слід 

звернутися до рядків 401 О «Виправлення по милою> та 4095 «Скориго
ваний залишок на початок року» (графа 7 «Нерозподілений прибуток 
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( непокритий збиток)») т. ф. N2 4 Звіту про власний капітал. У рядку 
4010 «Виправлення помилою> відображається сума виправлення (тобто 
збільшення або зменшення нерозподіленого прибутку чи непокритого 
збитку), а у рядку 4095 «Скоригований залишок на початок року» -
вже виправлений на суму збільшення або зменшення залишок нерозпо
діленого прибутку чи непокритого збитку на початок року. Згідно зп. 

97 Методичних рекомендацій з перевірки порівняннасті показників фі
нансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів У краї

ни від 11.04.2013 р. N2 476 [114], значення, наведене у графі 7 «Нероз
поділений прибуток (непокритий збиток)» рядка 4095 «Скоригований 
залишок на початок року», має відповідати значенню графи З рядка 

1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» т. ф. N2 1 Ба
ланс. Також значення графи 7 «Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)» рядка 4095 «Скоригований залишок на початок року» має від
повідати сумі значень графи 7 рядків 4000 «Залишок на початок року» 
(в якому наводиться ще не скориговане значення показника на початок 
року) і 4010 «Виправлення ПО МИЛОЮ>. 

Додатково слід звернутися до приміток до фінансової звітності. 
Адже згідно зп. 20 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансо
вих звітах» у примітках до фінансової звітності розкривається така ін
формація щодо виправлення помилок, що мали місце у попередніх пе

рюдах: 

1) зміст і суму помилки; 
2) статгі фінансової звітності минулих періодів, які були перерахо

вані з метою повторного подання порівняльної інформації; 
З) факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів 

або недоцільність повторного оприлюднення [141]. 
З. Зміна облікової політики підприємства. Згідно зп. 12.1 П(С)БО 6 

«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» вплив змін обліко
вої політики на події та операції минулих періодів відображається у зві

тності, зокрема, шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку 
на початок звітного року. Отже, у графі 7 рядка 4005 «Коригування: 
Зміна облікової політики» відображається сума коригування нерозподі
леного прибутку (непокритого збитку) внаслідок зміни облікової полі

тики, а в графі 7 рядка 4095 «Скоригований залишок на початок року» 
- вже виправлений на суму збільшення або зменшення залишок не
розподіленого прибутку чи непокритого збитку на початок року. І зно
ву ж таки значення, наведене у графі 7 рядка 4095 «Скоригований за
лишок на початок року», має відповідати значенню графи З рядка 1420 
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«Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» т. ф. N2 1 Баланс. Та
кож значення графи 7 рядка 4095 «Скоригований залишок на початок 
року» має відповідати сумі значень графи 7 рядків 4000 «Залишок на 
початок року» (в якому наводиться ще не скориговане значення показ

ника на початок року) і 4005 «Коригування: Зміна облікової політики». 
Крім того, згідно з п. 22 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у 

фінансових звітах» у примітках до фінансової звітності розкриваються 
[141]: 

1) причини та суть зміни; 
2) сума коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного 

року. 

Отже, ще раз наголошуємо: значення чистого прибутку (збитку) та 
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) у т. ф. N2 2 Звіті про 
фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) та т. ф. N2 1 Баланс по
рівняти можна дуже не часто. Це радше виняток, ніж правило, коли збі

льшення (зменшення) рядка 1420 «Нерозподілений прибуток (непокри
тий збиток)» т. ф. N2 1 Баланс збігається із сумою чистого прибутку або 
збитку підприємства за звітний період, коли не було жодних змін суми 
прибутку крім фінансового результату поточного року. Зокрема, для 

пояснення розбіжностей між цими показниками складають т. ф. N2 4 
Звіт про власний капітал. І саме ця форма допоможе бухгалтеру швидко 

дати відповідь на будь-які запитання контролюючих органів щодо фор-. . 
мування та стану власного кашталу шдприємства. 

2.4. Питання щодо порядку складання звітності 
в контексті законодавчих змін 

Дійсність є такою, що глобалізаційні процеси, зміна суспільно

економічної формації, інтелектуалізація та інформатизація суспільства 
висунули нові вимоги до потреб організації бізнесу. Поява нових об'єктів 

обліку, потреба в інформаційних ресурсах, які виступають своєрідним 
капіталом, започаткування нових систем обліку змінила суспільний сві

тогляд щодо організації та подання підсумкової облікової інформації, за
требуваної всіма групами користувачів. Як і раніше фінансова звітність 

залишається єдиним надійним джерелом інформації щодо реального фі

нансово-економічного стану компанії та її цінності в агресивному ринко
вому середовищі. Фінансова звітність є не тільки надійним інформа-
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цшним джерелом - це інструмент контролю, база для генерацн 
управлінських рішень, основа обrрунтованого вибору економічної 

стратегії розвитку, підстава для мінімізації витрат та актуалізації фінан
сового результату. 

Існує прямий зв'язок між посиленням економічної боротьбі, усклад
ненням ринкових відносин та інформацією, що міститься у фінансовій 

звітності - значно збільшується інформаційний запит користувачів, 
який проявляється через потребу збільшення аналітичності, що дає реа

льну можливість зменшити рівень інформаційної асиметрії, яка так чи 
інакше притаманна будь-якому інформаційному джерелу, особливо, . . . 
якщо це стосується mдсумюв та результаnв. 

Довгий час науковці, практики з питань обліку звертали увагу на 
необхідність якісних змін щодо складання та подання фінансової звіт

ності. Особливо наголошувалася думка щодо законодавчих змін, які 
мали посприяти вирішенню питання щодо актуалізації облікової інфо

рмації, презентованої у підсумковій звітності. Це не означає, що була 
переосмислена роль фінансової звітності чи змінена її первісна природа -
були запроваджені зміни, які мали узгодити інтереси та інформаційні . . . . 
очІкування учасниюв економІчних процесІВ. 

Представники вітчизняних наукових шкіл, які опікуються питання-. . . 
ми розвитку теоретико-методолопчних основ та техюко-технолоГІч-

ного інструментарію бухгалтерського обліку останнім часом розвива
ють проблеми та суперечливі питання, які стосуються формування фі

нансової звітності, враховуючи вимоги нового часу. Не втрачає своєї 

вагомості дискусійність проблеми, яка виникла на тлі різних поглядів 
та підходів до методики та технології складання фінансової звітності. 

Неабиякий внесок у розвиток питання щодо оптимізації складання фі
нансової звітності зробили такі науковці, як С. Голов, І. Голошевич, 

З. Гуцайлюк, С. Гушко, В. Жук, Т. Каменська, О. Канцуров, В. Костюченко, 
Р. Коршикова, Р. Кузіна, С. Кузнецова, В. Лінник, В. Мервенецька, 

О. Небильцова, В. Пархоменко, В. Ричаківська, Л. Снігурська, 
П. Хомин, М. Чумаченко, Н. Яцишин та інші. На теперішній час серед 

науковців панує твердження щодо необхідності врахування принципу 
адресності при підготовці фінансової звітності, тобто є нагальна потре

ба знизити інформаційні розриви шляхом врахування потреб користу

вачів, які є не просто користувачами інформації, а її фактичними замо
вниками, задоволення інтересів яких прямо пов' язане з можливостями 

подальшого розвитку організації. Не зменшуючи вагомості наукових . . . . 
напрацювань вчених-економІсnв зауважимо, що законодавчІ змши ще 
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не знайшли достатнього опрацювання в їх роботах, що логічно перед
бачає поглиблення та розширення дослідження в напрямі організацій

но-методологічних аспектів складання фінансової звітності в контексті 
законодавчих змІН. 

Призначення бухгалтерського обліку полягає в належній підготовці 
інформації, яка достовірно, неупереджено та в повному обсязі відобра

жатиме реальний стан підприємства, як наслідку фінансово-господарсь
кої діяльності. Роль фінансової інформації з кожним днем збільшується, 

оскільки саме її достатність та доступність в кінцевому добутку є ви
значальним фактором обrрунтування керованого впливу на діяльність 

підприємства та результатів обраної управлінської альтернативи. На 

розвиток фінансової звітності значний вплив справляють макро- та мік
роекономічні фактори, серед яких домінуюче місце зайняли потреби та 

вимоги користувачів звітності. Орієнтуючись на кращу світову практи
ку неодноразово наголошувалось на необхідності серйозних структур

них перетворень, які дозволять актуалізувати підсумкову інформацію, 
яку наводять у фінансовій звітності. Й велику роль в оптимізації фінан
сової звітносn вщведено саме державним органам, що мають виключне 
право на внесення змін та коригувань до національних стандартів облі

ку, якими регулюються не тільки питання складання й подання фінан
сової звітності, а й загальні теоретико-методологічні аспекти організа

ції та ведення обліку на українських підприємствах. 
Новацією сьогодення, запропонованою законодавчим апаратом 

України, є затвердження відповідно до наказу N2 73 від 07.02.2013 р. 

Міністерства фінансів України НП(С)БО 1 [117], яким затверджено но
ві форми фінансової звітності. Водночас НП(С)БО 1 не містить інструк
тивних матеріалів щодо заповнення форм фінансової звітності. Така фі
нансова звітність вже не має «застиглих» форм, вона - конструктор 

[44, с. 50]. 
Тому для розв'язання питання щодо заповнення фінансової звітності 

законодавчим органом було видано Методичні рекомендації N2 433 
[115]. Відповідно до п. 1.1 цих методичних рекомендацій, вони можуть . . . . 
застосовуватися mдприємствами, оргаюзащями та ІНшими юридични-

ми особами усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ та . . . . . . 
mдприємств, яю ВІдпоВІдно до законодавства застосовують м1жнародю 

стандарти фінансової звітності) [115]. 
Порядок заповнення таких форм, як примітки до річної фінансової 

звітності (т. ф. N2 5) [148] та додаток до Приміток до річної фінансової 
звітності «Інформація за сегментами» [137], з введенням нових форм 
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фінансової звітності [117] на сьогодні залишається без змін. Адже вка
зані вище форми не переглядалися. 

При проведеному аналізі Методичних рекомендацій N2 433 [115], 
зроблено наступні висновки: 

1. У п. 2.29 Методичних рекомендацій N2 433 [115] зазначено, що в 
рядку 1136 потрібно відображати «дебіторську заборгованість з подат
ку на прибутою> т. ф. N2 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан). У п. 5 
П(С)БО 17 «Податок на прибутою> [126] йдеться про те, що переви
щення сплаченого податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті, 
визнається дебіторською заборгованістю. Аванси з податку на прибу

ток, ідентифіковані як дебіторська заборгованість, повинні бути вклю

чені у відповідний рядок 1136 «Дебіторська заборгованість за розраху
нками: за виданими авансами, у тому числі з податку на прибутою>. 

Однак, п. 2.28 Методичних рекомендацій N2 433 [115] висунуто інше 
припущення, згідно якого аванси з податку на прибуток мають бути на

ведені у рядку 1130 «Дебіторська заборгованість за розрахунками: за 
виданими авансами», призначеного для відображення розрахунків за 

виданими авансами. Суперечливість логіки ведення бухгалтерського 
обліку та роз'яснень Міністерства фінансів України щодо авансових 

платежів з податку на прибуток може бути обумовлена поправками до 
форм фінансової звітності, пов'язаними з коригуваннями МСФЗ. Пара

графом 54 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [200] запроваджена 
окрема репрезентація в балансі зобов'язань і активів з поточного подат

ку на прибуток. Поточним податком на прибуток вважається податок, 

визначений у звітному періоді згідно чинного законодавства. Якщо по
даток на прибуток не визначається щокварталу в податковій декларації, 

то в проміжних періодах такий податок відсутній. Отже, формально 
авансові платежі з податком на прибуток не пов' язані. Якщо припусти

ти, що новий балансовий рядок 1136 «Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: за виданими авансами, у тому числі з податку на прибу

тою> призначений саме для дебіторської заборгованості з поточного по
датку на прибуток, то цілком зрозуміло, що авансовий платіж не може 

бути за ним відображений. У будь-якому разі в новому балансі авансові 
платежі з податку на прибуток, виходячи з нового на них погляду, бу

дуть віддистанційовані від звичайних переплат з податку на прибуток. 

При цьому незмінним залишиться порядок їх відображення в системі 
бухгалтерського обліку - за дебетом рахунку 64 «Розрахунки за пода
тками й платежами». 25.06.2013 р. Міністерство фінансів України ви
дало Наказ N2 635, яким було змінено пункт 2.28 розділу 11 Методичних 
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рекомендацій N2 433, а саме слова« ... , а також сума авансового внеску 
з податку на прибуток у випадках, передбачених законодавством» замі

нити словами «у рахунок наступних платежів» [94]. Це свідчить про те, 
що фахівці Міністерства фінансів України погодилося з тезою, що ава

нсові внески з податку на прибуток мають статус дебіторської заборго
ваності з поточного податку на прибуток. 

2. Зауважимо недосконалість та незручність структури другого роз
ділу т. ф. N2 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний до
хід)». Звертаючи увагу на назви рядків, треба поглянути на рядки 2445 
«Інший сукупний дохід» та 2450 «Інший сукупний дохід до оподатку
вання». Відповідно до п. 3.32 Методичних рекомендацій N2 433 [115] 
інший сукупний прибуток до оподаткування складається з показників . . . . . 
доощнки певних активІВ, каттальних курсових рІзниць, частин катта-

лу асоційованих і спільних підприємств та іншого сукупного доходу. 
Тобто, щоб отримати показник іншого сукупного доходу, потрібно до 

сукупного доходу додати ще кілька показників. З цього можна зробити 
беззаперечний висновок щодо неопрацьованості методичних рекомен

дацій, запропонованих Міністерством фінансів України. Так, зокрема, у 
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [200] коректно надано склад і . . . . 
структуру шшого сукупного доходу, тодІ як вІТчизняна практика наразІ 

відрізняється серйозною методологічною помилкою у частині пропози

ції рядка 2445 «Інший сукупний дохід», що являє собою безсистемне 
неупорядковане накопичення інформації, яка піддається критиці з точ

ки зору доцільності та відповідності. Внаслідок цього практики з пи

тань ведення бухгалтерського обліку, які керуються в своїй роботі 
вітчизняними П(С)БО та не є досвідченими у питанні формування по

казника сукупного доходу, матимуть наразі складності в їх роботі, при
чина чого - недосконала структура другого розділу т. ф. N2 2 «Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». З цього постає зако
номірне та цілком логічне питання - яким чином бухгалтерам запов

нювати рядок 411 О «Інший сукупний дохід за звітний період» т. ф. N2 4 
«Звіт про власний капітал»? Методичними рекомендаціями N2 433 [115] 
у п. 5.8 з цього приводу зауважено, що: «У статті «Інший сукупний до
хід за звітний період» відображається сума іншого сукупного доходу за 

звітний період зі Звіту про фінансові результати». Ця пропозиція є ве

льми цікавою, оскільки, як уже відомо, у т. ф. N2 2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)» є кілька статей іншого сукупного 

доходу, що, логічно, потребує відповіді на питання, яку саме статтю 
доцільно брати для заповнення т. ф. N2 4 «Звіт про власний капітал». 
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Знову ж таки, спираючись на логіку - це показник рядка 2460 «Інший 
сукупний дохід після оподаткування» т. ф. N2 2 «Звіт про фінансові ре
зультати (Звіт про сукупний дохід)». Проте, це власна логіка практиків 
з бухгалтерського обліку, яка йде дещо врозріз з твердженням Мініс

терства фінансів України. Тому залишається чекати наступних рекоме
ндацій (листів, роз'яснень), які, на сподівання бухгалтерської спільно

ти, не мІститимуть двоякого розумшия та не призводитимуть до 

вищевказаних суперечностей. 

З. Недоліком Методичних рекомендацш N2 433 [115], на нашу 
думку, є те, що вони не надають відповіді на запитання, чи потрібно 

заповнювати в другому розділі «Сукупний дохід» т. ф. N2 2 «Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» інформацію за ана
логічний період попереднього року, враховуючи те, що за минулий 

рік такий показник був відсутній у т. ф. N2 2 «Звіт про фінансові ре
зультати». У п. 4 р. ІІІ НП(С)БО 1 вказується, що фінансова звітність 
має надавати можливість користувачам порівнювати фінансові звіти 
підприємства за різні періоди [117]. Керуючись вищезазначеним, 
можна зробити висновок, що наводити показники за аналогічний пе
ріод минулого року в новій формі фінансової звітності все ж необ

хідно. А, якщо ж користуватися п. 43 МСБО 1 «Подання фінансової 
звітності», в якому зазначено, що за деяких обставин неможливо пе

рекласифікувати порівняльну інформацію за певний попередній пе-. . . . 
рюд для досягнення з1ставносп з поточним перюдом, наприклад, 

суб'єкт господарювання міг не зібрати дані у попередньому періоді 

(періодах) так, щоб це дозволило провести перекласифікацію, і не
можливо відтворити відповідну інформацію [200], то таку інформа
цію за минулий період можна було б не наводити. 

15.07.2013 р. на офіційному wеЬ-сайті Міністерства фінансів Украї
ни був оприлюднений наказ Міністерства фінансів У країни від 
27.06.2013 р. N2 635 «Про затвердження методичних рекомендацій що
до облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів 
Міністерства фінансів України» [94] (надалі- Методичні рекомендації 

N2 635). Цими Методичними рекомендаціями N2 635 було урегульовано 
питання облікової політики на підприємстві, зокрема формування інфо

рмації для складання фінансової звітності. 

Методичні рекомендації N2 635 [94] складаються з трьох частин: зага
льних положень, основної частини - про формування облікової політики 

та прикінцевої частини- про зміну облікової політики. У п. 1.3 Методич
них рекомендацій N2 635 [94] зазначено, що вибір облікових альтернатив 
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фіксується у розпорядчому документі про облікову політику, а в п. 3.4 на
дано стислі рекомендації щодо оформлення такого документа. На нашу 

думку, це може бути як єдиний розпорядчий документ, в якому заздалегідь 
будуть передбачені всі параметри облікової політики, потрібні підприємс

тву (так званий наказ про облікову політику), так і кілька розпорядчих до
кументів (наказів, розпоряджень керівника підприємства), в яких можуть 

встановлюватися параметри облікової політики в міру виникнення потре
би у визначенні саме цих параметрів. Наведемо параметри облікової полі

тики, які визначаються підприємством самостійно (табл. 2.5). 

N2 
з/п 

1 

1 

2 

з 

4 

5 

6 

Таблиця 2.5 

Параметри облікової політики, які визначаються 

підприємством самостійно 

Пункт 
Облікова альтернатива, Документ, що передбачає 

Методичних 
рекомендацій 

параметри облікової таку альтернативу 

N2 6З5 [95] полпики і правила її використання 

2 з 4 

2.2 Метод оцінки запасів при 
вибутті 

Правила визначення ее-

редньозваженої собівар-
2.З ТОСТl ОДИНИЦІ запасш п. 9, 16- 2З, ЗЗ П(С)БО 

(одного з методів оцінки 9 «Запаси» [144] 
запасів при вибутті) 

Включення ТЗВ до перві-
2.4 сної вартосп запасш при 

їх оприбуткуванні 

Методи амортизації 03, 
інших НМА, НА, а також 
довгострокових біологіч-

2.5 них активш та 1нвести-

ційної нерухомості, у разі п. 5.2, 16-21, 26-28 
якщо вони обліковуються П(С)БО 7 «Основні за-
за першеною варпстю соби» [142], п. 19-24, 

Вартісні ознаки предме-
27 П(С)БО 8 «Нематері-

2.6 тш, яю входять до складу 
альні активи» [14З] 

МНМА 

2.7 Правила переоцінки не-
оборотних активів 
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Продовження табл. 2. 5 

Пункт 
Облікова альтернатива, Документ, що передбачає N2 Методичних 

з/п рекомендацій 
параметри облікової таку альтернативу 

N2 635 [95] полпики і правила її використання 

1 2 з 4 

Використання 8-го і 9-го 
р. 1 Інструкції N2 291 7 2.8 класів рахунків бухгал-

терського обліку 
[63] 

Облік сум попередніх до-
оцінок (уцінок) і віднов-

п. 20, 21 П(С)БО 7 «Ос-8 2.9 лення (зменшення) кори-
новні засоби» [142] 

снасті при вибутті 
об' єктів основних засобів 

Метод обчислення резер- п. 8, 9 П(С)БО 1 О «Дебі-
ву сумнівних боргів (за торська заборгованість» 

9 2.10 потреби- спосіб визна- [ 119] 
чення коефіцієнта сумні-
вності) 

Порядок класифікації зо- п. 6, 13- 18 П(С)БО 11 
10 2.11 бов'язань і створення за- «Зобов'язання» [120] 

безпечень за ними 

Облік розподілу прибут- Положення про порядок 
ку (доходу) підприємст- бухгалтерського обліку 
вами державного, кому- окремих активш та опе-

нального секторш рацій підприємств дер-. . . 
еКОНОМІКИ ВlДПОВlДНО ДО жавного, комунального 

фінансового плану. секторш економІки та 

11 2.12 Облік виплат працівни- господарських оргаюза-

кам, яю не визначено за-
цій, які володіють та/або 

сновницькими або розпо- користуються об'єктами 

рядчими документами 
державної, комунальної 

. . власності r9Зl, П(С)БО 26 
шдприємства як таю, що 

«Виплати працівникам» 
виплачуються за рахунок 

чистого прибутку [ 134] 

Визнання (визначення) 

12 2.13 
доходу вщ надання по-

п. 10- 14 П(С)БО 15 
слуг залежно вщ ступеня 

«Дохід» [ 124] 
завершеності операцій з 
надання послуг 
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Продовження табл. 2. 5 

Пункт 
Облікова альтернатива, Документ, що передбачає N2 Методичних 

з/п рекомендацій 
параметри облікової таку альтернативу 

N2 6З5 [95] полпики і правила її використання 

1 2 з 4 

Формування інформації у 
бухгалтерському обліку 
1з застосуванням сегмен-

П(С)БО 29 «Фінансова 
13 2.14 ТlВ Д1ЯЛЬНОСТ1, ПрІОрИТеТ-

звпюсть за сегментами» 
ного виду сегмента, [ 1З7] 
принцишв цшоутворення 

у внутр1шньогосподарсь-

ких розрахунках 

14 2.15 Правила визнання та 
склад витрат 

Перелік і склад статей П(С)БО 16 «Витрати» 

15 2.16 калькулювання виробни- [125] 
чої собівартості продук-
ції (робіт, послуг) 

Визнання (визначення) до-
п. 4 П(С)БО 18 «Бу діве-16 2.17 хоДІв 1 витрат залежно вщ 

ступеня завершеності робіт ль ні контракти» [ 12 7] 
за бу дівельним контрактом 

17 2.18 Метод визнання фінансо-
вих активш п. 15, 19 П(С)БО 1З 
База розподілу витрат за «Фінансові інструмен-

18 2.19 операцшми з шстр_умен- ТИ» [122] 
тами власного кашталу 

Визначення «істотної інфо-
рмації» затверджено п. З 

розділу 1 ШІ(С)БО 1 «Зага-
льні вимоги до фінансової 
звітності» [ 117]. Критерії та 

Кількісні критерії та які- ознаки істотної інформації 
СНl ОЗНаКИ 1СТОТНОСТ1 lН- визначаються кершнпцтвом 

19 2.20 формації про господарсь- mдприємства, якщо таю 

ю операцІЇ, подІЇ 1 статп критерії не встановлено по-
фінансової звітності ложениями (стандартами) 

бrхгалтерського обліку, 
1ншими нормативно-

правовими актами виходя-

чи з потреб користувачів 
такої інформації 
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Продовження табл. 2. 5 

Пункт 
Облікова альтернатива, Документ, що передбачає N2 Методичних 

з/п рекомендацій 
параметри облікової таку альтернативу 

N2 6З5 [95] полпики і правила її використання 

1 2 з 4 

Відображення у фінансо-
вій звітності відстроче-

п. 14, 15 П(С)БО 17 
20 2.21 них податкових активш 1 

«Податок на прибуток» 
вщстрочених податкових [126] 
зобов'язань платника по-
датку на прибуток 

Критерії розмежування 
п. 4, 6 П(С)БО З2 «Інве-

21 2.22 об' єктів інвестиційної 
стидійна нерухомість» 

нерухомості та операцій-
ної нерухомості 

[140] 

п. З П(С)БО 2З «Роз-
22 2.2З Перелік пов'язаних осіб криття інформації щодо 

пов' язаних сторін» [ 1З1] 

Дата включення простих 
акцій, випуск яких зареє-

п. 6 П(С)БО 24 «Прибу-
2З 2.24 стровано, до роз)Jахунку 

ток на акцію» [ 1З2] 
середНЬОрІЧНОЇ КlЛЬКОСТl 

простих акцій в обіrу 

Порядок і дата визнання 
п. 1 -4 р. ІІ П(С)БО 27 

24 2.25 необоротних активів і 
«Необоротні активи, 

груп вибуття, що утри-
утримуваш для продажу, 

та припинена дшльюсть» 
муються для продажу [ 1З5] 

Виділення на окремий 
За рішенням підприємс-

баланс філій, представ-
тва згідно з ч. 5 ст. 8 ЗУ 
«Про бухгалтерський 

25 2.26 ництв, вщдшень та шших 
облік та фінансову звіт-. . . 

шдокремлених шдрозд1-
ність в Україні» [ 111] та 

лів, які зобов'язані вести 
бухгалтерський облік 

п. 7 р. ІІ НП(С)БО 1 
[ 117] 
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Продовження табл. 2. 5 

Пункт 
Облікова альтернатива, Документ, що передбачає N2 Методичних 

з/п рекомендацій 
параметри облікової таку альтернативу 

N2 6З5 [95] полпики і правила її використання 

1 2 з 4 

Встановшоються за само-

стійним рішенням керівни-
цтва mдприємства, крІМ ви-

падюв, коли проведення 

інвентаризації є 
Об' єкти та періодичність обов'язковим згідно із за-

26 2.27 проведення1нвентариза- ко нодавством, зокрема зп-

ції дно п. З Інструкції щодо ін-
вентаризації основних 

засобів, нематеріальних ак-
тивш, товарно-матерІальних 

цінностей, коштів, докуме-
нтів і розрахунків [95] 

27 2.28 Одиниця бухгалтерського п. 7 П(С)БО 9 «Запаси» 
обліку запасів [144] 

Спосіб складання звіту 
За рішенням підприємс-

28 2.29 про рух коштш - за 
тва згідно з п. 9 р. ІІ 

прямим або непрямим 
НП(С)БО 1 [ 117] 

методом 

29 2.ЗО 
Формування первісної п. 8- 14 П(С)БО 7 
вартості основних засобів «Основні засоби» [142] 

У р. З Методичних рекомендацій N2 635 [94] описано порядок 
зміни облікової політики. Випадки зміни облікової політики наведе

но у п. 3.3 Методичних рекомендацій N2 635 [94] і загалом відпові
дають переліченим у п. 9 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у 
фінансових звітах» [141]. Зміни до облікової політики можуть офор
млюватися окремими розпорядчими документами, а також шляхом 

викладення наказу Про облікову політику у новій редакції. Крім то
го, у п. 3.5 Методичних рекомендацій N2 635 [94] вказується, що ін
формація про облікову політику, прийняту на підприємстві, має роз-
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криватися у примітках до фінансової звітності у вигляді опису або 
шляхом додавання копії розпорядчого (-их) документа (-ів). Чимало 

параметрів облікової політики визначаються в момент здійснення 
господарської операції або її облікового проведення. Такий вибір 

може оформлюватися шляхом видання розпорядчих документів саме 
для цієї операції або фіксуватися у первинних документах. На нашу 

думку, такі документи можна вважати підтвердженням облікової по-. . . . 
штики шдприємства, хоча повноЦІнною замІною розпорядчих доку-

менТІв вони не є. 

Правила, встановлені ухваленими нормативно-правовими доку

ментами (НПСБО 1 [117], Методичними рекомендаціями N2 433 
[115], Методичними рекомендаціями N2 635 [94]) у 2013 р., мають на 
меті узгодити всі сторони проблемного питання під назвою складан

ня та подання фінансової звітності. Зроблена спроба актуалізувати 
звітну інформацію, підвищити рівень її аналітичності й дещо пропу

стити облікову інформацію через призму інформаційних потреб вну
трішнього та зовнішнього оточення. Можна констатувати, що зміни, 

внесені з подачі Міністерства фінансів У країни, мають вирішальний 
вплив на теорію та практику ведення обліку. Поки ще зарано робити 

якісь висновки щодо якісності цих, в своєю сенсі дещо революцій
них, змін. Звісно, що не була докорінно перебудована система облі

ково-звітного забезпечення й не мають ці зміни жодного глобально
го прояву в теорії системи бухгалтерського обліку. Нами зроблена 

спроба презентувати авторське осмислення законодавчих змін, які, в 

деяких аспектах, мають певний суперечливий характер. Не можемо 

не погодитися, що дане дослідження тільки поглибить дискусійність, 

але саме в цьому і криється перспектива наукового пошуку, який не 
виникає сам по собі, а є результатом зіткнення тверджень, поглядів 

та упереджень, які походять й з емпіричного досвіду, й опанування 
світової практики. 

Висновки за розділом 2 

У результаті проведених досшджень нами були зроблено таю ви

сновки та внесено пропозиції: 
1. Проведений аналіз норм НП(С)БО 1 дає змогу зробити висно

вок, що концепція складання фінансової звітності за НП(С)БО 1 су-
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перечить концептуальній основі її складання за МСФО. Нові єдині 
форми фінансової звітності для складання як за П(С)БО, так і за 

МСФЗ внаслідок їх відмінностей між собою несуть ризик викрив
лення статистичних даних. 

2. У результаті проведеного дослідження виявлено, що в питан
ні єдиного віднесення підприємств до тієї чи іншої категорії (малі, 

середні, великі) не досягнуто консенсусу між країнами. Проте в 
жодній країні світу не використовуються критерії, в основі яких 

лежать юридичні норми. Зроблено припущення, що затверджені в 
прийнятих МСФЗ для МСП критерії є недостатньо раціональними в 

зв' язку з тим, що в СВІТІ на сьогоднішній день склалася модель, в 

якій вирішальний характер так чи інакше мають кількісні критерії. 
І якщо такі країни як ПАР беззастережно прийняли МСФЗ для 

МСП, то для країн з розвиненою економікою, де склалася своя сис
тема методів регулювання національної економіки, що досить ус

пішно функціонує, ухвалити згаданий стандарт без будь-яких по
правок буде досить проблематично. До того ж основною перевагою . . . . . . 
кІЛьКІсних ознак перед яКІсними є зручюсть, доступюсть 1 просто-

та їх використання. 

З. Значення чистого прибутку (збитку) та нерозподіленого при
бутку (непокритого збитку) ут. ф. N2 2 Звіті про фінансові результа
ти (Звіті про сукупний дохід) та т. ф. N2 1 Баланс порівняти можна 
дуже не часто. Це радше виняток, ніж правило, коли збільшення 

(зменшення) рядка 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)» т. ф. N2 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) збігається із 
сумою чистого прибутку або збитку підприємства за звітний період, 

коли не було жодних змін суми прибутку, крім фінансового резуль
тату поточного року. Зокрема, для пояснення розбіжностей між ци

ми показниками складають т. ф. N2 4 Звіт про власний капітал. І саме 
ця форма допоможе бухгалтеру швидко дати відповідь на будь-які 

питання контролюючих органів щодо формування та стану власного . . 
кашталу шдприємства. 

4. Зроблена спроба актуалізувати звітну інформацію, підвищи
ти рівень її аналітичності й пропустити облікову інформацію через 

призму інформаційних потреб внутрішнього та зовнішнього ото
чення. Можна констатувати, що зміни, внесені з подачі Міністерст

ва фінансів У країни, мають вирішальний вплив на теорію та прак

тику ведення обліку. Поки ще зарано робити будь-які висновки з 
приводу якісності цих революційних, змін. Звісно, що не була до-
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корінна перебудована система облікова-звітного забезпечення й не 
мають ці зміни жодного глобального прояву в теорії системи бух

галтерського обліку. Презентоване авторське осмислення законо
давчих змін, які, в деяких аспектах, мають певний суперечливий 

характер. 

Основні положення розділу 2 опубліковано в роботах [4; 6 - 8; 
10- 12]. 



mРОЗДІА 
СУЧАСНІ ЗМІНИ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

3.1. О:gіяка міжнародних та на:gіональних 
стандартів бухгалтерського обліку 

В умовах постінформаційного розвитку суспільства та впливу як ві

тчизняних, так і міжнародних інституцій, процеси стандартизації, уні
фікації та гармонізації бухгалтерського обліку потребують перегляду та 

подальшого розвитку організаційних та методологічних підходів до 

формування його єдиних підходів. Для успішного впровадження МСФЗ 
у вітчизняну практику обліку, перш за все, необхідно з'ясувати відмін

ності, що закладені НП(С)БО. Звідси, особливого значення набуває пи
тання оцінки та виділення особливостей обліку за НП(С)БО та МСФЗ у . . 
порІВняльному аспекn. 

Питанням оцінки та виділення особливостей бухгалтерського обліку 

за національними та міжнародними стандартами в різний час займалися 
вітчизняні вчені-економісти, зокрема Н. Білинська, Ф. Бутинець, С. Голов, 

Р. Грачова, С. Гушко, І. Динька, Т. Єфіменко, І. Жолнер, В. Жук, 
О. Канuуров, В. Косnоченко, Т. Кучеренко, Н. Лоханова, В. Моссаковський, 

М. Огійчук, В. Пархоменко, Н. Семенишена, Б. Хілл, І. Чалий, М. Шигун 
та інші. На теперішній час серед науковців панує твердження щодо не

обхідності подолання невідповідності окремих положень, що закладені 

в НП(С)БО, і які концептуально відрізняються від вимог МСФЗ, тобто є 
нагальна потреба оптимізувати НП(С)БО під МСФЗ, а в подальшому й 

відмовитися від їх застосування. Не зменщуючи вагомості наукових . . .. 
напрацювань провщних вІтчизняних вчених-економІсnв, зауважимо, 

що законодавчі зміни ще не знайшли достатнього опрацювання в їх ро
ботах. Це логічно передбачає поглиблення та розширення дослідження 

в напрямі виділення особливостей бухгалтерського обліку за націона
льними та мІжнародними стандартами. 

У наших попередніх дослідженнях були висвітлені питання прин
ципів бухгалтерського обліку з урахуванням вітчизняного та міжнарод

ного досвіду [14], проблеми застосування МСФЗ в Україні [7]. 
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Основні відмінності між національними П(С)БО та МСФЗ щодо ві
дображення в бухгалтерському обліку біологічних активів: 

1. Визначення біологічного активу. Відповідно до параграфу 5 
МСБО 41 «Сільське господарство» [213] біологічний актив- це жива 

тварина або рослина. Проте, у п. 4 П(С)БО ЗО «Біологічні активи» [138] 
слово «жива» відсутнє, що є досить сутгєвим для даного виду активів й 

Ігнорувати це недоречно та помилково. 

2. Класифікація біологічних активів. У П(С)БО ЗО «Біологічні акти
ви» відсутнє розмежування на зрілі та незрілі біологічні активи. Такому . . . . 
розмежуванню 1 характеристИЦІ активІВ придшено значну увагу у пара-

графі 45 МСБО 41 «Сільське господарство» [213]. Також, у П(С)БО ЗО 
«Біологічні активи» [138] відсутнє понятгя «споживні біологічні акти
ви» та «плодоносні біологічні активи», які розглянуті у параграфі 44 
МСБО 41 «Сільське господарство» [213]. 

З. Державні гранти у сільське господарство. У П(С)БО ЗО «Біоло

гічні активи» [1З8] відсутній розділ щодо відображення в обліку 
державних грантів. Єдиний п. 2З у П(С)БО ЗО «Біологічні активи» 

[1З8] присвячений цільовому фінансуванню та визнанню його дохо
дом. У МСБО 41 «Сільське господарство» державним грантам, 

пов'язаним з сільськогосподарською діяльністю та біологічними ак
тивами, присвячені параграфи З4- З8 [213]. При цьому виділяють
ся і характеризуються види грантів - безумовний (параграф З4) та 
умовний (параграф З5) [21З]. Також, наведено порядок визнання до-

. . 
ходу вщ державних гранпв. 

4. Аналіз фізичних змін та цінової політики. У МСБО 41 «Сільське 
господарство» наведено Приклад 2 з метою надання методики аналізу 
впливу на зміну справедливої вартості біологічного активу таких двох 
чинників: фізичних змін та змін у цінах [213]. У П(С)БО ЗО «Біологічні 
активи» [138] ніяких положень щодо такого аналізу та розкритгя інфо
рмації немає. 

Як зазначає вітчизняний вчений В. Жук, закладена МСБО 41 «Сіль
ське господарство» методологія оцінки біологічних активів й сільсько

господарської продукції за «справедливою вартістю» є не обrрунтова
ною з позиції сучасних економічних теорій та не враховує галузевих 

факторів вартості. Ця методологія мотивована інтересами транснаціо

нального капіталу на фінансових ринках і не розкриває продовольчого, 
енергетичного та соціального значення активів аграрного бізнесу [57, 
с. 112]. 
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Провідний вітчизняний вчений-економіст С. Голов наголошує, що 
ступінь невідповідності П(С)БО ЗО «Біологічні активи» та МСБО 41 
«Сільське господарство» незначна [42, с. 205]. 

Основні відмінності між національними П(С)БО та МСФЗ щодо ві

дображення в бухгалтерському обліку забезпечень, непередбачених зо
бов'язань та непередбачених активів: 

1. Обліку забезпечень присвячено МСБО З7 «Забезпечення, умо
вні зобов'язання та умовні активи» [209], який має відповідну назву. 
У П(С)БО 11 «Зобов'язання» питанню обліку забезпечень присвяче
но п. 1З-18 [119]. Зміст зазначених пунктів П(С)БО 11 «Зобов'я

заннЯ>> [120] не суперечить основним засадам МСБО З7 «Забезпе
чення, умовні зобов'язання та умовні активи» [209], проте їх деталі
заЦІя юдсутня. 

2. У П(С)БО 11 «Зобов'язання» [120] на відміну від МСБО З7 «Забез
печення, умовні зобов'язання та умовні активи» [209] відсутні такі важливі 
терміни і понятгя, а також їх тлумачення: а) подія, що зобов'язує; б) юри
дичне зобов'язання; в) конструктивне (фактичне, традиційне) зобов'язан

ня; г) теперішня заборгованість; r) достовірна оцінка зобов'язання; 
д) найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення теперішньої за

боргованості на дату балансу. 
З. Не відображено, що оцінка забезпечень здійснюється до сплати 

податків. У п. 18 П(С)БО 11 «Зобов'язання» [120] підкреслено, що за
безпечення переглядаються на кожну дату балансу. Але при цьому не 

сказано, що збільшення суми забезпечень відображається як фінансові 

витрати (витрати на позики), що, на нашу думку, є сутгєвим. 
4. У П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [119], як і взагалі у 

П(С)БО, відсутнє понятгя «непередбачені активи», якому приділено 
увагу в МСБО З7 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні акти

ви» [209]. Проте, у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, ка
піталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організа

цій є позабалансовий рахунок 041 «Непередбачені активи» [бЗ]. 
Посилаючись на дослідження С. Голова [42, с. 205] щодо ступеня 

невідповідності П(С)БО 11 «Зобов'язання» [120] та МСБО З7 «Забезпе
чення, умовні зобов'язання та умовні активи» [209], можна оцінити йо
го як помірний. 

Відмінності між національними П(С)БО та МСФЗ щодо відобра
ження в бухгалтерському обліку запасів: 

1. Резерв знецінення запасів. Відповідно до параграфу З1 МСБО 2 
«Запаси» підприємство має можливість створення резерву знецінення 
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запасів (особливо для тих, які реалізуються за твердим контрактом) 
[204]. У П(С)БО 9 «Запаси» [144] таке положення відсутнє. 

2. Сторнування збитків від знецінення запасів. Згідно з параграфом 
33 МСБО 2 «Запаси» [204] передбачається сторнування збитків від зне
цінення у разі, коли обставин, що спричинили списання запасів, більше 
немає. Відповідно доп. 29 П(С)БО 9 «Запаси» [144] у подібному випад-. . . 
ку раmше визнаю витрати не сторнуються, а визнається доХІд, що є 

більш доцільним. 

Ступінь невідповідності П(С)БО 9 «Запаси» [144] та МСБО 2 «Запа
си» [203] оцінюється як незначний [42, с. 204]. 

Відмінності між національними П(С)БО та МСФЗ щодо відобра

ження в бухгалтерському обліку інвестиційної нерухомості: 
1. Застосовані терміни. У параграфі 5 МСБО 40 «Інвестиційна нерухо

мість» [212] використовується термін «нерухомість, зайнята власником», а 
у п. 4 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» - «операційна нерухомість» 

[140]. Указані вище терміни застосовані для визначення одного й того ж 
самого понятгя. 

2. Моделі оцінки інвестиційної нерухомості. Перевага однієї моделі 
подальшої оцінки над іншою. Згідно з параграфом 32 МСБО 40 «Інвес
тиційна нерухомість» [212] віддає перевагу підходу до оцінки за спра
ведливою вартістю на відміну від П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухо
мість» [ 140]. 

З. Відображення в обліку вартості основних засобів, які передають

ся в оренду разом з інвестиційною нерухомістю. Відповідно до параг

рафу 50 МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» кондиціонери, меблі, 
ліфти, які встановлені на об'єкті оренди, входять до його вартості (у 

орендодавця) і окремо не обліковуються як об' єкти основних засобів 
[212]. Згідно з п. 23 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» меблі (на 
відміну від ліфтів та кондиціонерів) рекомендовано обліковувати окре
мо від об'єкту нерухомості [140]. 

І. Супрунова наголошує, що П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» 
є достатньо наближеним за своїм змістом до МСБО 40 «Інвестиційна 
нерухомість» [170, с. 273]. 

Відмінності між національними П(С)БО та МСФЗ щодо відобра

ження в бухгалтерському обліку нематеріальних активів: 

1. У пункті 13 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [143] надається чі
тке обмеження визнання безоплатно отриманого нематеріального акти

ву за справедливою вартістю, в той час як у параграфі 44 МСБО 38 
«Нематеріальні активи» [210] положення більш невимогливе. У МСБО 
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. . 
дозволяється визнавати актив перВІсно за номшальною сумою плюс 

будь-які видатки, що прямо належать до підготовки активу до призна

ченого використання. 

2. У пункті 17 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [143] не визнають
ся непрямі витрати, необхідні для створення активу та які можна обфу
нтовано й послідовно розподілити на актив як частини створеного на 

підприємстві нематеріального активу, тоді як у параграфі 66 МСБО 38 
«Нематеріальні активи» [210] вони наводяться. 

З. У пункті 29 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [143] зазначається, 
що нарахування амортизації починається з місяця, наступного за міся

цем, у якому нематеріальний актив уведений в господарський оборот. 

Такий підхід прямо суперечить концепції МСБО. Згідно з параграфом 
97 МСБО 38 «Нематеріальні активи» [210] амортизацію слід починати, 
коли цей актив стає придатним до використання, тобто коли він достав
лений до місця розтащування та приведений до стану, в якому придат

ний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. 
Тому, якщо підприємство не почало нараховувати амортизацію на при

датний до експлуатації нематеріальний актив, то для цілей складання 
звітності за МСФЗ, таку амортизацію потрібно відобразити, збільшив-. . . 
ши витрати та вщпоВІдно зменшивши залишкову варnсть за статтею . . 
нематерІальних активІВ. 

4. У пункті 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [143] вказується, що 
до складу нематеріальних активів включаються компіляції даних (бази 

даних). Проте, не всі витрати, що пов'язані з базами даних за МСБО, 

можуть бути визнані як нематеріальний актив. Відповідно до параграфу 
63 МСБО 38 «Нематеріальні активи» [210] внутрішньо генеровані бази 
даних не слід визнавати як нематеріальні активи. Згідно з параграфом 
64 МСБО 38 «Нематеріальні активи» видатки на внутрішньо генеровані 
бази даних не можна відокремити від витрат на розвиток бізнесу в ці
лому. Отже, такі об'єкти не визнаються як нематеріальні активи. 

5. У пункті 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [143] виділені шість 
груп нематеріальних активів. Тоді як у п. 9 МСБО 38 «Нематеріальні . . . 
активи» наведеm розповсюджеm приклади таких активІВ, а саме: 

комп'ютерне програмне забезпечення, патенти, авторські права, кіно

фільми, переліки клієнтів, права на іпотечне обслуговування, ліцензії 

на риболовлю, квоти на імпорт, франшизи, взаємовідносини з клієнта-. . . 
ми чи постачальниками, лояльmсть кл1єнnв, частка ринку та маркетин-

гові права. Також, у параграфі 119 МСБО 38 «Нематеріальні активи» 
[210] як приклад наведено сім класів нематеріальних активів. Ці класи 
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дещо відрізняються від груп нематеріальних активів за П(С)БО 8 «Не
матеріальні активи» [143]. 

6. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [143] не передбачає розкриття 
інформації в примітках до фінансового звіту окремо для нематеріаль-. . . . . 
них активІВ, яю є внутрІшньо генерованими, та для Інших нематерІаль-

них активів. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів, що 

передбачене в параграфі 122 МСБО 38 «Нематеріальні активи» [210], у 
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [143] відсутнє. 

7. У МСБО 38 «Нематеріальні активи» є розділ «Внутрішньо гене
рований гудвіл» (параграфи 48-50) [210]. У П(С)БО 8 «Нематеріальні 
активи» [143] взагалі з 2003 року, після внесення змін, відсутнє понятгя 
«гудвіл» і будь-які положення та пояснення щодо цього. Все, що стосу
єтьсягудвілуміститься у П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств» [128]. 

8. У МСБО 38 «Нематеріальні активи» [210] питанmо придбання 
нематеріального активу як частини об' єднання бізнесу присвячені па

раграфи 33-43, тоді як у П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [143] про 
таке надходження нематерІального активу не згадується. 

9. У П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [143] не увійшла значна кі
лькість розділів, які мають місце у МСБО 38 «Нематеріальні активи» 
[210]. Зокрема, відсутні такі розділи: 

-окреме придбання активу та придбання як частини об'єднання бі

знесу; 

- придбання шляхом державного гранту; 
- внутрішньо генерований гудвіл; 

. . . . 
- внутрІшньо генероваНІ нематерІальНІ активи; 

- оцінка після визнання (модель собівартості та модель переоцінки); 

- нематеріальні активи з визначеним строком корисної експлуатації; 
- перегляд оцінки терміну корисної експлуатації; 

- перегляд періоду та методу амортизації. 
І. Чалий зазначає, що П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [143] та 

МСБО 38 «Нематеріальні активи» [210] не містить принципових від
мінностей [184, с. 65]. Ступінь невідповідності П(С)БО 8 «Нематеріа
льні активи» [143] та МСБО 38 «Нематеріальні активи» [210] оцінюєть
ся як помірна [42, с. 205]. 

Відмінності між національними П(С)БО та МСФЗ щодо відобра

ження в бухгалтерському обліку непоточних активів, утримуваних для 
продажу: 

1. У МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та при
пинена діяльність» [218] є розділ «Непоточні активи, яких збираються 
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позбутися» (параграфи 13-14), що відсутній у П(С)БО 27 «Необоротні 
активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» [135]. Під 
непоточними активами, яких збираються позбутися, у параграфі 13 
МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена ді
яльність» [218] розуміються такі активи, що повинні використовувати
ся до кінця строку (балансова вартість активу в основному буде від

шкодовуватися під час корисного використання). 
2. Оцінка витрат на продаж об' єкта. Згідно з параграфом 17 МСФЗ 5 

«Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» 
[218] передбачена ситуація, коли продаж активу здійснюватиметься до
вше, ніж рік. У цьому випадку суб'єкт господарювання повинен оціню

вати витрати на продаж за їх теперішньою вартістю (тобто дисконтова
ною сумою). Збільшення витрат з наближенням терміну продажу слід 

наводити у Звіті про прибутки та збитки як фінансові витрати. Подібні 
вказівки у П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
припинена діяльність» [135] відсутні. 

Вищевказані відмінності між П(С)БО 27 «Необоротні активи, утри
мувані для продажу, та припинена діяльність» [135] та МСФЗ 5 «Непо
точні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» [218] 
свідчать, на нашу думку, про ступінь невідповідності їх як незначний. 

Відмінності між національними П(С)БО та МСФЗ щодо відобра

ження в бухгалтерському обліку оренди: 
1. Терміни та сутгєві понятгя, які використовуються у стандартах. У 

П(С)БО 14 «Оренда» [123] відсутні понятгя: валові інвестиції в оренду 
та чисті інвестиції в оренду, які містяться у параграфі 4 МСБО 17 
«Оренда» [203]. 

2. Допустима ставка відсотка при оренді. Відповідно до параграфу 4 
МСБО 17 «Оренда» -це ставка дисконту, яка на початку строку оренди . . 
веде до того, що сукупна теперІшня варnсть складається з: 

а) мінімальних орендних платежів; 

б) негарантованої ліквідаційної вартості має дорівнювати сумі: 
і) справедливої вартості зданого в оренду активу та 

іі) будь-яких первісних прямих витрат орендодавця [203]. 
У П(С)БО 14 «Оренда» [123] таке понятгя як допустима ставка від

сотку (у зв'язку із ставкою дисконтування) відсутнє. Понятгя «ставка . . 
вщсотка на можливІ позики орендаря», що також може використовува-

тися як ставка дисконтування, у п. 4 П(С)БО 14 «Оренда» [123] має ін
ший зміст. Про зв' язок ставки відсотка на можливі позики із ставкою 
дисконтування не згадується. 



Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні 137 

1. Незароблений фінансовий дохід. Згідно з параграфом 4 МСБО 17 
«Оренда» [20З] незароблений фінансовий дохід визначений як різниця . . . . . 
МІЖ ВалОВИМИ ІНВеСТИЦіЯМИ В Оренду та ЧИСТИМИ ІНВеСТИЦіЯМИ В Оренду. 

У П(С)БО 14 «Оренда» [12З] таке понятгя відсутнє. 
2. Початкові (первісні) прямі витрати. Відповідно до параграфу 4 

МСБО 17 «Оренда» [20З] первісні прямі витрати - це додаткові витра-. . . 
ти, яю прямо вщносяться до ведення переговорІВ та укладання угоди 

про оренду, за винятком таких витрат, понесених орендодавцями

виробниками чи орендодавцями-дилерами. Вказані витрати орендодав
цем включаються до дебіторської заборгованості за майно, надане в фі

нансову оренду та до балансової вартості активу, переданого в опера

ційну оренду. У П(С)БО 14 «Оренда» [12З] інформація про вказані 
понятгя вщсутня. 

З. Класифікація критеріїв віднесення оренди до фінансової. У пара
графах 1 О - 11 МСБО 17 «Оренда» критерії віднесення оренди до фі
нансової розділені на дві групи - основні (5 ознак) та додаткові 
(З ознаки) [20З]. У п. 4 П(С)БО 14 «Оренда» [12З] перелік всіх ознак 
подано разом. 

4. Зв'язок суми витрат орендаря на амортизацію активу з сумою 
орендних платежів. У параграфі 20 МСБО 17 «Оренда» [20З] підкрес
лено, що між вказаними величинами прямий зв'язок відсутній, тому за

лишкова вартість активу та сума заборгованості за об'єкт у орендаря не 
співпадають. У П(С)БО 14 «Оренда» [12З] така теза відсутня, хоча є 
важливою. 

Підтримуємо думку С. Голова, стосовно того, що ступінь невідпові
дності між П(С)БО 14 «Оренда» [12З] та МСБО 17 «Оренда» [20З] по
мірна [42, с. 204]. 

Відмінності між національними П(С)БО та МСФЗ щодо відобра

ження в бухгалтерському обліку основних засобів: 
1. Класифікація основних засобів дещо відрізняється. У параграфі 

З7 МСБО 16 «Основні засоби» [202] виділено такі класи основних за
собів: а) земля; б) земля та будівлі; в) машини та обладнання; г) кораб

лі; r) літаки; д) автомобілі; е) меблі та приладдя; є) офісне обладнання. 
Відповідно до п. 5 П(С)БО 7 «Основні засоби» для цілей бухгалтерсь
кого обліку основні засоби класифікуються за такими групами: 1) земе
льні ділянки; 2) капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з 
будівництвом; З) будівлі, споруди та передавальні пристрої; 4) машини 
та обладнання; 5) транспортні засоби; 6) інструменти, прилади, інвен
тар (меблі); 7) тварини. У МСБО 16 «Основні засоби» [202] не виділя-
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ються інші необоротні матеріальні активи, які виділено у самосnину 
групу в П(С)БО 7 «Основні засоби» [142]. 

2. Відображення в обліку переоцінки основних засобів. Відповідно 
до параграфу 29 МСБО 16 «Основні засоби» [202] суб'єкт господарю
вання має обирати своєю обліковою політикою або модель собівартості 
в параграфі ЗО, або модель переоцінки в параграфі Зl, і йому слід за

стосовувати цю політику до всього класу основних засобів. У п. 16 
ПСБО 7 «Основні засоби» [142] зазначено, що підприємство може пе
реоцінювати об'єкт основних засобів, тобто стандартом передбачена 
nльки одна модель. 

З. Періодичність перегляду ліквідаційної вартості об'єкта. Згідно з 

параграфом 51 МСБО 16 «Основні засоби» [202] ліквідаційну вартість 
та строк корисної експлуатації активу слід переглядати принаймні на 

кінець кожного фінансового року. У П(С)БО 7 «Основні засоби» така 
норма, як чітка вказівка, відсутня [142]. 

4. Методи амортизації та термін корисного використання об'єктів 
основних засобів. Відповідно до параграфу 62 МСБО 16 «Основні засо
би» [202] методи нарахування амортизації включають: 1) прямоліній
ний метод; 2) метод зменшення залишку; З) метод суми одиниць про
дукції. Згідно з п. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби» [142] методи 
нарахування амортизації включають: а) прямолінійний; б) зменшення 

залишкової вартості; в) прискореного зменшення залишкової вартості; 
г) кумулятивного; r) виробничого методу. До 2011 року в П(С)БО 7 
«Основні засоби» [142] існував також метод, передбачений податковим 
законодавством. З прийнятгям Податкового кодексу України (надалі
ПКУ) цю норму формально (де-юре) було скасовано. Проте, реально 

(де-факто) норма залишилась, оскільки терміни корисного використан
ня окремих об' єктів основних засобів підприємство може встановлюва

ти згідно з ПКУ - це, по суті, елемент «податкового» обліку основних 
засобів. МСФЗ такий підхід не передбачений. 

5. Амортизація земель. У п. 22 П(С)БО 7 «Основні засоби» [142] 
вказано, що вартість земельних ділянок не амортизується. Відповідно 

до параграфу 59 МСБО 16 «Основні засоби» [202], якщо собівартість 
землі включає в себе витрати на демонтаж, переміщення та відновлення 

території, ця частина земельного активу амортизується впродовж пері

оду вигід, отриманих під час здійснення цих витрат. У деяких випадках 
сама земля може мати обмежений строк корисної експлуатації, тоді її 
амортизують методом, який відображає вигоди, що мають бути отри

маю вщ неї. 
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Проведене дослідження показало певну невідповідність підходів до 
бухгалтерського обліку за МСФЗ та НП(С)БО. Ці розбіжності створю

ють часткові прогалини між П(С)БО та МСФЗ, що мають значний 
вплив на кінцеві результати обох систем бухгалтерського обліку. Вра

ховуючи, що між НП(С)БО та МСФЗ існує багато розбіжностей, скла
дена відповідно до НП(С)БО та підтверджена аудитором фінансова зві-

тність, з точки зору іноземного інвестора, може викривляти реальний 
фінансовий стан підприємства. 

3.2. Адаптивна трансформа:gія фінансової 
звітності підприємств України 

У міжнародній практиці фінансова звітність є своєрідною візитною . . 
карткою кожного ПІдприємства 1, як правило, є єдиним джерелом отри-

мання необхідної інформації для іноземних партнерів. Особливо важ

ливим цей фактор є при залученні міжнародного фінансування. Для . . . 
учасп в таких проектах ПІдприємство повинно надавати яюсну та зро-

зумілу інформацію. Слід зазначити, що фінансова звітність, підготов
лена відповідно до МСФЗ, є однією з основних вимог експортних кре

дитних агентств і зарубіжних банків, що надають фінансування. 
Питанням, що пов'язане з трансформацією фінансової звітності віт

чизняних підприємств, складеної за національними П(С)БО, у фінансо
ву звітність, яка відповідає вимогам МСФЗ у різні часи займалися такі 

вітчизняні вчені-економісти, зокрема Ф. Бутинець, С. Голов, І. Головко, 
В. Жук, О. Канцуров, В. Костюченко, Г. Мисака, Н. Гордієнко, О. Харламова 

та інші. Проте, на сьогодні, в науково-практичній літературі питання 

трансформації фінансової звітності вітчизняних підприємств, складеної 
за національними П(С)БО, у фінансову звітність, яка відповідає вимо

гам МСФЗ, залишається недостатньо дослідженим. Отже, це питання є 
актуальним для подальшого вивчення та проведення науково

практичних дискусій. 
Особливістю інструментальних засобів трансформації фінансової 

звітності є те, що у зв'язку з відмінностями у вимогах до обліку та звіт
ності, функціональність облікових систем повинна бути досить гнуч

кою і відображати специфіку конкретної компанії. Це, з одного боку, 
вимагає індивідуального підходу до реалізації процесів підготовки фі

нансової звітності, а, з іншого - ставить питання про можливість ство-
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рити та описати єдину модель обліку в декількох стандартах, яка могла 
б бути використана компаніями в рамках існуючих або впроваджуваних 

інформаційних системах фінансового обліку. 
Як зазначає П. Колесник, 59% російських організацій для складання 

звітних даних за МСФЗ застосовують спосіб трансформації фінансової 
звітності. В їх числі: ПАТ «ЄвроХім», ПАТ «Об'єднана авіабудівна ко

рпорація», ПАТ «Полюс Золото», ПАТ «Роствертол», ПАТ «Північ -
Сталь», ПАТ «Трубна металургійна компанія», ПАТ «Південь Русі» та 

інші компанії. Перевагами трансформації звітності в порівнянні з ве
денням паралельного обліку і трансформацією праводок є відносно не

висока вартість та витрати часу на підготовку звітної інформації за 

МСФЗ. До її недоліків відносяться трудомісткість і висока ймовірність 
отримання неточних показників фінансової звітності, що обумовлена 

недосконалістю застосовуваних на практиці методик трансформації зві
тних даних [70, с. 14]. 

Процедури, пов'язані з трансформацією фінансової звітності, скла
деної за національними П(С)БО, у фінансову звітність, яка відповідає 

вимогам МСФЗ, наразі, з одного боку, є загальновідомими, а з іншого -. . . . . . 
викликають певm питання, однозначm юдповщ1 на яю вщсутm, та у 

кожному з випадків учасники процедур з трансформації приймають рі
шення на свій розсуд. 

Одне з таких питань - оцінка основних засобів, нематеріальних ак
тивів, інвестиційної нерухомості на дату переходу на МСФЗ. МСФЗ 1 
«Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» 

рекомендує робити вибір на користь оцінки вказаних необоротних ак
тивів на дату переходу за «доцільною собівартістю», яка є замінником 

справедливої вартості [215]. Обмежені звільнення від вимог інших 
МСФЗ І МСБО, що їх надає МСФЗ 1 «Перше застосування міжнарод
них стандартів фінансової звітності» [215], встановлені з метою запобі
гання надмірних витрат, пов'язаних з переходом на МСФЗ, які б пере

вищували економічні вигоди для користувачів фінансових звітів. 
Визначення балансу витрат і вигод необхідне саме для прийняття рі

шення щодо переоцінки основних засобів (та інвестиційної нерухомос
ті) на дату переходу на МСФЗ. Аудитори, як і консультанти з питань 

трансформації фінансової звітності, зазвичай, наполягають на переоці

нці із залученням незалежних оцінювачів. Для інвестиційної нерухомо
сті, яка обліковується за справедливою вартістю, з такою позицією мо

жна погодитись. Щодо решти основних засобів, такий підхід є 
безпечним як для підприємства, так й для аудиторів, але з точки зору 
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виконання вимог МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандар
тів фінансової звітності» не є обов'язковим і беззаперечним [215]. У ра
зі прийнятгя рішення про переоцінку основних засобів чи обов' язково 
запрошувати оцінювачів? Якшо керуватися Законом України «Про оці

нку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в У країні» 
від 12.07.2001 р. N2 2658-ІІІ [147], то майже у всіх випадках переоцінки 
основних засобів для цілей обліку необхідна незалежна оцінка. МСФЗ . . . 
рекомендують використовувати незалежних ощнювачш для переощнки 

об'єктів нерухомості, обираючи оцінювачів на підставі аналізу їх досві
ду та спеціалізації. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок: визначаючи доцільну 

собівартість основних засобів на дату переходу на МСФЗ, підприємство 
може обрати справедливу вартість як доцільну собівартість. Переоцінку 

активної частини основних засобів може здійснювати комісія підприємст
ва, зокрема, тих об' єктів, які за даними обліку є амортизованими на 1 ОО %, 
але які відповідають критеріям визнання активу. Відповідальність за вибір 
щодо здійснення переоцінки, як і за визначення доцільної собівартості, у . . . 
цьому разІ покладається на кершництво mдприємства. 

Що стосується переоцінки нематеріальних активів, то відповідно до 

МСБО 38 «Нематеріальні активи» переоцінці підлягають ті нематеріа
льні активи, для яких існує активний ринок [210]. У наших умовах це
придбані ліцензії та програмні продукти. Переоцінку таких об'єктів 
може здійснити комісія підприємства. Для решти нематеріальних акти

вів, якщо прийнято рішення про їх переоцінку, необхідно використову

вати незалежну ощнку. 

Одне важливе зауваження - визначення зменшення корисності акти

вів (необоротних). Аналіз облікових політик наших підприємств показує, 
що практично відсутні процедури з оцінки зменшення корисності (знеці

нення) необоротних активів, як і відображення відновлення корисності ак
тивів. Під час трансформації фінансової звітності вказане упущення необ

хідно виправити. При цьому, в першу чергу, слід звернути увагу на 
нематеріальні активи (особливо на ті об' єкти, для яких не визначено тер

мін корисного використання), а також на об' єкти основних засобів, які пе
реоцінювались (індексувались) за рішеннями уряду у 1992-1996 рр. 

Згідно з МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» 
фінансові інвестиції у дочірнє підприємство в окремій фінансовій звіт
ності материнської компанії обліковуються за собівартістю [206]. За 
П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» інвестиції у дочірнє підприємство на 
звітну дату відображаються із застосуванням методу участі в капіталі 
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(як для асоційованих підприємств) [121]. Під час трансформації вказані 
відмінності необхідно враховувати. 

Інші довгострокові фінансові інвестиції (акції), які є доступними для . . . . . 
продажу, сшд оцшювати за справедливою варnстю з ВІднесенням змІни 

справедливої вартості на інший сукупний дохід. Якщо справедливу ва
ртість вказаних фінансових інструментів визначити неможливо, то вар

тість їх відображається за історичною вартістю ( собівартістю ). В умо
вах «розвиненого» фондового ринку в У країні та відсутності офіційної 

інформації щодо справедливої вартості фінансових інструментів біль
шість підприємств-інвесторів залишають собівартість фінансових ін

струментів, доступних до продажу, без переоцінки. Виняток- інститути . . . . . . . 
СПІЛЬНОГО Інвестування та ІНШІ ПІДпрИЄМСТВа, ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬЮСТЮ 

яких є інвестиційна діяльність. Спеціальні комісії, створені такими під

приємствами, постійно здійснюють переоцінку придбаних цінних папе
рів, з віднесенням зміни справедливої вартості на фінансовий результат. 

Для поточних фінансових інвестицій, які призначені для продажу, таке ві
дображення результатів переоцінки є коректним згідно з МСБО 39 «Фі
нансові інструменти: визнання та оцінка» [211 ]. Але відображення резуль
татів переоцінки довгострокових фінансових інвестицій, доступних для 

продажу, має відмінності за П(С)БО та МСФЗ. Тому під час трансформації 
результати переоцінки довгострокових фінансових інвестицій («інших»), 

якщо така переоцінка мала місце та ці активи класифіковані як доступні 
для продажу, слід перекласифікувати- віднести до іншого сукупного до

ходу (вилучити з фінансового результату). 

Елементарна вимога за МСБО 2 «Запаси» [204] і П(С)БО 9 «Запаси» 
[144]- оцінка запасів на дату балансу за меншою з двох величин

собівартістю або чистою вартістю реалізації (надалі - ЧВР). Загально
відомо, але ніхто не визначає ЧВР на дату балансу. Доводиться це ро

бити під час трансформаційних процедур. 
Створення резерву сумнівних боргів - також загальновідома вимога 

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [211] та П(С)БО 1 О 
«Дебіторська заборгованість» [119]. Але далеко не всі підприємства приді
ляють увагу цьому питанню. Тому під час трансформаційних процедур 
слід усунути цей недолік: обрати метод визначення резерву (метод абсо

лютної суми або метод коефіцієнгу сумнівності) і розрахувати суму резер

ву на початок та кінець періоду. Це стосується не лише товарної заборго
ваності, а й усіх видів дебіторської заборгованості. 

Прикладом статей балансу, які не відповідають критеріям визнання 
активів та зобов'язань, є залишки по субрахунках 643 «Податкові зо-
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бо в'язання» та 644 «Податковий кредит», які входять відповідно до 
статей «Інші оборотні активи» та «Інші поточні зобов'язання». Вказані 

залишки не відображають ані зобов'язань, ані податкового кредиту з 
ПДВ, для цього є статгі «Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом» та «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з бюджетом». Виникає питання: якими проведениями списати залишки 

по цих субрахунках? Перший варіант: Д-т 681 «Розрахунки за авансами 
одержаними» К-т 643 «Податкові зобов'язання»; Д-т 644 «Податковий 
кредит», К-т 371 «Розрахунки за виданими авансами» (як виникли, так і 
списуємо). Недолік- залишки по субрахунках 371 «Аванси сплачені» 
та 681 «Аванси отримані» не будуть відповідати реальній сумі заборго
ваності контрагентам. Другий варіант: Д-т 441, К-т 643 «Податкові зо
бов'язання»; Д-т 644 «Податковий кредит», К-т 371 «Розрахунки за ви
даними авансами». Субрахунок 441 «Прибуток нерозподілений» ( 44 2 
«Непокриті збитки») у багатьох коригуваннях приймає участь, витри

має й це коригування, тим більше, що закриватися субрахунок 643 
«Податкові зобов'язання» буде в дебет рахунка 70 «Доходи від реаліза
ції», а субрахунок 644 «Податковий кредит» закриватиметься в кредит 
витрат, тобто закритгя субрахунків буде впливати на фінансовий ре

зультат. Списати субрахунки 643 «Податкові зобов'язання», 644 «Пода
тковий кредит», з нашої точки зору, необхідно, але єдине ідеальне рі

шення на даний час відсутнє. 
Крім загальновідомих видів забезпечень (для оплати відпусток, інших 

виплат персоналу, виконання гарантійних зобов'язань, на реструктуриза

цію, виконання обтяжливих контрактів тощо), окремими впливовими ау
диторськими компаніями висловлюється думка про необхідність створен

ня забезпечень для майбутніх аудиторських та податкових перевірок 
фінансової звітності за звітний період. З цим важко погодитись, оскільки 

порушується пршщип (основоположне припущення)- нарахування: ре
зультати операцій слід визнавати, коли вони відбуваються. Як відомо, згі

дно МСБО 37 «Забезпечення, умовнізобов'язання та умовні активи» [209], 
як і за П(С)БО 11 «Зобов'язання» [120], забезпечення- це зобов'язання з 

невизначеними строком або сумою. Умовою створення забезпечення є на
явність події, що зобов'язує. Договір з аудитором не є подією, що зо

бов'язує, та створення будь-якого резерву у цьому випадку не відповіда

тиме ознакам забезпечення, тому, на наш погляд, створювати забезпечення 
на вказані цілі є некоректним. Якщо йде мова про бюджетування, то це -. . . 
Інша справа, 1 можна розраховувати як на надходження, так 1 на видатки 

грошових коштів, але це вже частина управлінського обліку. 
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Ще один приклад ігнорування вимог як МСБО 12 [202], так і 
П(С)БО 17 [126]- на багатьох підприємствах не розраховуються тим

часові різниці та відстрочені податки. Визначення відстрочених подат
ків під час трансформації- це, по-перше, виправлення помилок, що їх 

припустило підприємство, а аудитори <<Не помітили». По-друге, слід . . . . . 
перерахувати вщстрочеm податки шсля коригувань вартосn активІВ та 

зобов'язань (з урахуванням створених резервів, забезпечень, переоцін
ки активів). Указані коригування можуть суттєво вплинути на фінансо

вий результат підприємства. 
Поширене питання: яку ставку податку на прибуток слід використо

вувати для визначення податкового ефекту тимчасових різниць? Вико

ристовувати необхідно ту ставку податку, що буде чинною в періоді ре
алізації тимчасової податкової різниці. 

Припустимо, дата переходу на МСФЗ- 01.01.2012 р. (як у більшо
сті вітчизняних підприємств). Розраховуємо відстрочені податки на 

31.12.2011 р. (01.01.2012 р.). Ставка податку на прибуток у 2012 році 
дорівнює 21%. Під час розрахунку відстрочених податків на 31.12.2012 р. 
використовуємо ставку 19 % і маємо перерахувати сальдо рахунків 17 
або 54 на початок року, виходячи із ставки 19 %. Знаючи це, одразу ви
користовуємо ставку 19% у всіх розрахунках як на початок, так і на кі
нець 2012 року. 

На основі дослідження практики трансформації фінансової звітності 
російських підприємств, що запропонована О. Шулигіною [193, с. 14], 
нами рекомендовано використання її алгоритму в практику українських 

підприємств для трансформації фінансової звітності, що складена за 
НП(С)БО у фінансову звітність за МСФЗ (рис. З .1 ). 

Етап. І. Підготовчий (планування) 

Етап. ІІ. Трансформація 

Етап. ІІІ. Складання форм фінансової звітності 

Етап. IV. Налаштування паралельного ведення обліку 

Рис. З .1. Алгоритм трансформації фінансової звітності за НП(С)БО 
в формат МСФЗ для українських підприємств (Складено на основі 

досліджень О. Шулигіної [193, с. 14]) 
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Методика поетапної трансформації фінансової звітності українських 
підприємств складеної за НП(С)БО в формат МСФЗ наведено в табл. 3.1. 

N2 
з/п 

2 

Таблиця 3.1 

Методика поетапної трансформації фінансової звітності 

українських підприємств, складеної за НП(С)БО 

Найменування 
етапу 

І - Підготовчий 

С=анування) 

ІІ - Трансформа
ЦІЯ 

в формат МСФЗ 

Характеристика етапу 

1. Збір інформації, що необхідна для виконання ро
біт з трансформації фінансової звітності українських 
шдприємств. 

2. Вивчення загальних вимог до фінансової звітнос
ті, складеної за МСФЗ. 

З. Порівняльний аналіз облікових принципів згідно 
МСФЗ та НП(С)БО за існуючими об' єктами обліку 
українських шдприємств, виявлення вщх=ень в їх 

ОЦ1НЦ1. 

4. Вивчення вимог МСФЗ 1 «Перше застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності». 

5. Складання облікової політики згідно МСФЗ з ура
хуванням особливостей діяльності українських під
приємств. 

1. Розробка =ану рахунків для цілей складання зві
тності за МСФЗ з урахуванням галузевих особливо
стей діяльності підприємства. 

2. «Меппінг» (англ.: mapping - перетворення да
них) =ану рахунків для складання звітності згідно 
МСФЗ та НП(С)БО. 

З. Формування вихідних даних для складання поча
ткового балансу. 

4. Розробка трансформаційних таблиць з ураху
ванням галузевих особливостей діяльності під
приємства. 

5. Розрахунок суми коригуваньірекласифікацій для 
цілей складання фінансової звітності згідно МСФЗ 
та проведення змін шляхом застосування подвійного 
запису. 
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Продовження табл. 3.1 

N2 Найменування 
Характеристика етапу 

з/п етапу 

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства 
станом на юнець перюду. 

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

ІІІ- Складання 
дохід) підприємства за звітний період. 

з форм фінансової З. Звіт про рух rрошових коштів (за прямим та не-

ЗВ1ТНОСТ1 прямим методами) за звітний період. 

4. Звіт про власний капітал за звітний період. 

5. Примітки до річної фінансової звітності, що 
включають короткий опис суттєвих елементів облі-
кової політики та іншу пояснювальну інформацію. 

IV - Налашту- Налаштування облікової системи для ведення двох 

4 вання паралель- баз даних С=анів рахунків)- згідно НП(С)БО та 
ного ведення об- МСФЗ. 

шку 

На етапі здійснення трансформації звітності у формат МСФО однією 
з основних процедур трансформації є «меппінг» [193, с. 15] (перетворен
ня даних) планів рахунків. У бухгалтерському обліку в поняття «меп

пінг» вкладається процедура складання таблиць відповідності рахунків 
робочого плану рахунків бухгалтерського обліку планом рахунків згідно 

МСФЗ. Український економіст О. Волочай доходить висновку, що викори
стання МСФЗ також дозволяє розробляти і використовувати свій план раху

нків бухгалтерського обліку [ЗО, с. 61]. 
З вищевказаного необхідно зауважити, що система МСФЗ не регламе

нтує облікові процедури, а призначена для стандартизації фінансової звіт
ності. Тому жодних «планів рахунків згідно МСФЗ» не існує. Підприємс

тва, що працюють в рамках системи МСФЗ у всьому світі, дійсно, 
формують свої плани рахунків бухгалтерського обліку самостійно. Проте, 

в Україні із запровадженням МСФЗ склалася своя специфіка. У наказі 

Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. N2 291 [63], яким був за
тверджений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо

бов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, немає 
будь-яких застережень щодо виключення для підприємств, що застосо-
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вують МСФЗ. Це дає підстави для висновку, що, навіть складаючи фі
нансову звітність за МСФЗ, українські підприємства, однак, у бухгал

терському обліку повинні застосовувати офіційний План рахунків бух
галтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських 

операцій підприємств і організацій. 
При здійсненні процедури формування вихідних даних для підгото

вки початкового балансу бухгалтер повинен скласти оборотно-сальдову 
відомість по рахунках бухгалтерського обліку за звітний період, тобто 

закрити рахунки обліку витрат (які можуть мати сальдо в частині неза
вершеного виробництва). Після закритгя рахунків обліку фінансових 

результатів і формування загальної оборотно-сальдової відомості здій

снюється розробка трансформаційної таблиці та починається процес 
складання початкового балансу. 

На етапі розрахунків суми коригувань та рекласифікації для цілей 
МСФЗ бухгалтер аналізує вихідні дані фінансової звітності на предмет 

необхідності здійснення відповідних трансформаційних коригувань для 
цілейМСФЗ. 

Трансформаційна таблиця після здійснення всіх необхідних коригувань 
і рекласифікації використовується на етапі підготовки форм фінансової 

звітності, склад яких визначений параграфом МСБО 1 «Подання фінансо
вої звітності» [200]. Повний комплект фінансової звітності є стандарт
ним для всіх організацій, що задовольняє мІНІмальні вимоги до її зміс
ту. 

Під час переходу до четвертого етапу - налаштування паралель

ного ведення бухгалтерського обліку підприємства як за НП(С)БО, 
так і за МСФЗ виходить за рамки безпосередньої трансформації фі

нансової звітності. Налаштування паралельного ведення бухгалтер
ського обліку здійснюється після складання першої фінансової звіт

ності у форматі МСФЗ і сприяє перетворенню процесу трансфор
мації фінансової звітності з використанням трансформаційних кори

гувань в процесі формування звітності в майбутніх періодах одноча
сно на рахунках офіційного українського плану рахунків і рахунках 

для обліку за МСФЗ (ведення паралельного обліку). Таким чином, 
налаштування ведення паралельного бухгалтерського обліку є важ

ливою з'єднуючою ланкою між процесом трансформації фінансової 
звітності та переходом до процесу ведення паралельного бухгалтер

ського обліку. 

Переваги та недоліки механізму трансформації фінансової звітності 
наведені у табл. 3.2. 
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Переваги та недоліки механізму 

трансформації фінансової звітності 

Таблиця 3.2 

(Складено на основі досліджень Н. Генералової [25, с. 341]) 

Механізм реалізації 
Переваги та 
не дошки 

власними силами 
залучення старонюх 

виконавцш 

- контроль за процесом; 
- участь професіоналів, які 
мають ДОСВІД ШДГОТОВКИ 

- мажливють зниження ва- фінансової звітності; 
ртосп процесу транс фор-

Переваги мації фінансової ЗВ1ТНОСТ1 
- накопичею знання консу-

при використаню власного 
льтанта на шдсташ досшду 

персоналу; 
шших шдприємств; 

- чпке розумшия складу 
- гаранпя ЯКОСТl, можли-

ЗВ1ТНОСТ1 
вість висунення претензій 

- проблеми пошуку співро- - ризик втрати контролю за 

бітників, що мають достат- процесом, низький рівень 
ній досвід і кваліфікацію; розумшия коригувань; 

Недоліки 
- необхідність вправа- - ризик виникнення труд-

дження ВlДПОВlДНИХ авто- нощш при аудип та комен-

матизаваних систем збору і туваню складних моментш; 

обробки інформації - складнощ1 у здійсненні 
контролю якосп 

Як бачимо, більшість коригувань під час трансформації пов' язані 

не з наявністю значних відмінностей МСФЗ від національних 
П(С)БО, а з тим, що підприємства не дотримуються вимог націона

льних стандартів. Зокрема, найчастіше це стосується таких П(С)БО: 
6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» [141], 8 «Не
матеріальні активи» [143], 9 «Запаси» [144], 10 «Дебіторська забор
гованість» [119], 11 «Зобов'язання» [120], 12 «Фінансові інвестиції» 
[121], 13 «Фінансові інструменти» [122], 17 «Податок на прибуток» 
[126], 24 «Прибуток на акцію» [132], 27 «Необоротні активи, утри
мувані для продажу, та припинена діяльність» [135], 28 «Зменшення 
корисності активів» [136], 31 «Фінансові витрати» [139], 32 «Інвес
тиційна нерухомість» [140]. Причина- «засилля податкового облі-
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ку» у нашій країні, через що всі зусилля бухгалтерії підприємства 
спрямовані на складання та надання податкової звітності. Помилки у 

фінансовій звітності не призводять до суттєвих санкцій, тому у ве
ликій кількості містяться у фінансовій звпносТІ та виправляються 

тільки в процесі трансформації. 

3.3. Консолідована фінансова звітність 
новий на:gіональний стандарт 

бухгалтерського обліку 

Нові вимоги господарювання в умовах постінформаційного розвитку 
суспільства потребують забезпечення системи управління якісною облі

ково-звітною інформацією і особливо її заключною складовою - фінан

совою звітністю. Запровадження національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» (надалі -
НП(С)БО 2) [118] потребує належного теоретичного та організаційно
методичного забезпечення формування показників консолідованої фі

нансової звітності. Звідси, особливого значення набуває питання форму
вання звітності за НП(С)БО 2. 

Питанням організації та методики складання консолідованої фінан
сової звітності за П(С)БО у різні часи займалися вітчизняні вчені

економісти, зокрема С. Білоцький, Ф. Бутинець, С. Голов, В. Костюченко, 
О. Гурська, М. Лучко, О. Олійник, В. Оніщенко, Г. Осадча, В. Пархоменко, 

С. Свірко, І. Семчук, О. Сендзюк, Г. Ткачук, О. Царенко, О. Ціхановська, 
І. Чалий, а також корисний закордонний досвід консолідації фінансової 

звітності, знайшов відображення в працях К. Друрі, В. Леонтьєва, 

Дж Кейнса, Е. Хендрексона й М. Ван Бреда, А Шмаленбаха, Р. Ентоні 
ТаІНШИХ. 

Для того, щоб зрозуміти історію і причини виникнення інституту 
консолідованої фінансової звітності, розглянемо генезис її заро

дження в табл. 3.3. 
Як видно з табл. 3.3, наявність саме двох факторів: великого при

ватного бізнесу та розвиненого фінансового ринку - стало основ
ним моментом для появи інституту консолідованої фінансової звіт

носТІ. 
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Таблиця 3.3 

Генезис зародження консолідованої фінансової звітності 

та вплив великого приватного бізнесу та фінансового ринку 
на їі розвиток [1, с. 10] 

Період ста-

Час заро-
новлення 

Розповсю-
практики Наявність 

дження кон-
складання 

дження ве-
розвинутого 

Країна сошдованої 
консошдо-

ликого при-
фінансового 

фінансової ватного 

ЗВ1ТНОСТ1 
ваної фінан-

бізнесу 
ринку 

сової звп-

НОСТl 

США 
Кінець 

1920-ті р. Високе Так 
ХІХ ст. 

Великобританія 1920-ті р. 1940-ві р. Високе Так 

Голандія 1920-ті р. 1940-ві р. Високе Так 

Германія 1930-ті р. 1960-ті р. Високе Ні 

Франція 1940-ві р. 1970-ті р. Низьке Ні 

Японія 1970-ті р. 1980-ті р. Високе Ні 

Необхідність складання консолідованої фінансової звітності підпри

ємства зумовлена цілями зовнішніх і внутрішніх її користувачів. Внут
рішніми користувачами консолідованої фінансової звітності виступа

ють топ-менеджери та працівники відділу фінансово-економічного 
департаменту холдингу. Зовнішніми користувачами консолідованої фі

нансової звітності підприємства є власники, бізнес-партнери (контраге
нти, інвестори, банки, що надають кредитні ресурси тощо) та державні 

органи виконавчої влади. Інформаційне навантаження форм консолідо

ваної фінансової звітності для зовнішніх та внутрішніх користувачів 
наведено в табл. 3.4. 
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2З.О8.2013 р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України 
N2 628 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бух
галтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» від 
27.06.2013 р. (надалі- Наказ ./lfr! 628) [118], яким Міністерство фінан
сів України затвердило НП(С)БО 2 [118]. З вказаної вище дати втратив 
чинність наказ Міністерства фінансів України N2 176 «Про затверджен
ня Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від ЗО.О7.99 р. 
[129], яким свого часу було встановлено, що П(С)БО 20 «Консолідова
на фінансова звітність» (надалі- П(С)БО 20) [129] починало застосо
вуватися для складання консолідованої фінансової звітності за період з 

2000 року. Наказ N2 628 подібної вказівки не містигь, адже відповідно до 
п. З НП(С)БО 1 [116], яким встановлено, що юридичні особи (крім банків 
та бюджетних установ), які представляють фінансову звітність згідно з за

конодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначені 
НП(С)БО 1, починаючи зі звітності за І квартал 2013 року і в наступних . . 
звпних перюдах. 

НП(С)БО 2 [118], також як і П(С)БО 20 [129], визначає порядок 
складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до 
розкритгя інформації щодо її складання і застосовується тими самими 

групами осіб, що й раніше. 
Відповідно до п. З р. І «Загальні положення» НП(С)БО 2 це по

ложення (стандарт) не поширюється на програми виплат після закін
чення трудової діяльності або інші довгострокові програми виплат 

працівникам, які регулюються П(С)БО 26 «Виплати працівникам» 
(надалі - П(С)БО 26) [1З4]. Подібного попередження П(С)БО 20 
[128] не мало, оскільки тільки через чотири роки було затверджено 
П(С)БО 26 [134]. 

Терміни, що використовуються в НП(С)БО 2 [118] (до цього в 

П(С)БО 20 [129]), не змінилися, але доповнилися визначенням чоти
рьох нових: 

а) владні повноваження - повноваження, обсяг яких надає можли
вість підприємству-інвестору, як правило, одноосібно управляти най

більш значущими видами діяльності, що сутгєво впливають на форму
вання фінансового результату підприємства, яке є об'єктом інвестицій, 

зокрема через формування уповноваженого органу управління, визна

чення фінансової, інвестиційної і комерційної політики, та контроль за 
їх реалізацією; 

б) група - материнське (холдингове) підприємство та його дочірні 
mдприємства; 
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в) неконтрольована частка - частина чистого прибутку (збитку), . . . 
сукупного доходу та чистих активІВ дочІрнього mдприємства, яка не 

належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні 
підприємства); 

г) права захисту інтересів інвесторів - повноваження, обмежений 
обсяг яких дає підприємству-інвестору лише можливість захистити свої 

права та інтереси стосовно підприємства, яке є об'єктом інвестицій, без 
надання можливості управляти найбільш значущими видами діяльності. 

Згідно п. 4 р. І «Загальні положення» НП(С)БО 2 консолідовану фі
нансову звітність подає материнське підприємство [118]. 

Якщо раніше материнське підприємство не надавало консолідовану 

фінансову звітність за наявності однієї з умов, зазначених у п. 5 П(С)БО 
20 [129], то тепер - за наявності всіх умов, наведених у п. 6 р. І 

НП(С)БО 2: 
1) якщо воно є дочірнім підприємством іншого підприємства (повні

стю або частково належить іншому підприємству); 
2) власники неконтрольованої частки поінформовані про це та не 

заперечують; 

З) якщо воно не є емітентом цінних паперів; 

4) якщо його материнське підприємство складає консолідовану фі
нансову звітність, яка є загальнодоступною [118]. 

Рівні стандартизації, що регулюють методологію формування консолі
дованої фінансової звітності українських підприємств наведено у табл. 3.5. 

Виділені рівні стандартизації (табл. 3.5), що регулюють методоло
гію формування консолідованої фінансової звітності українських під
приємств, надають цілісне уявлення про порядок формування консолі

дованої фінансової звітності в У країні. 
Відповідно до п. 7 р. І «Загальні положення» НП(С)БО 2 до консолі

дованої фінансової звітності включають показники фінансової звітності 
материнського підприємства та всіх дочірніх підприємств. Дочірнє під

приємство вважається контрольованим з боку материнського підприєм
ства за наявносТІ всІх таких умов: 

а) материнське підприємство має владні повноваження щодо дочір
нього mдприємства; 

б) результати діяльності дочірнього підприємства безпосередньо 
призводитимуть до змін у складі та вартості активів, зобов'язань, влас-. . 
ного катталу материнського mдприємства; 

в) материнське підприємство має фактичну можливість для здійс
нення владних повноважень [118]. 
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Таблиця 3.5 

Рівні стандартизації, що регулюють методологію формування 

консолідованої фінансової звітності українських підприємств 

Рівень Стандарт бухгал-
Нормативно-правовий документ 

стандартизації терського обліку 

МСБО 21 «В=ив змін валютних 
курсів» [205], МСБО 27 «Окрема 
фінансова звітність» [206], МСБО 28 
«Інвестиції в асоційовані иідириємс-

Ме га рівень МСБО,МСФЗ 
тва>> [207], МСФЗ 8 «Операційні ее-
гменти» [219], МСФЗ 10 «Консолі-
дована фінансова звітність» r2щ, 
МСФЗ 12 «Розкриття інформації про 
частки участі в іmпих суб'єктах гос-
подарювання» [217] 

Макрорівень ІШ(С)БО 
ІШ(С)БО 2 «Консолідована фінан-
сова звітність» [ 118] 

Галузеві 
Методичні рекомендації з бухгал-
терського обліку для підприємств 

стандарти 
різних галузей економіки 

Мезорівень Єдина облікова політика холдинго-
Внутрішньо кор- вої 

. . . 
компаmї, внутр1шm стандарти 

поративю станда- якості звітної інформації, контролю 
рти ефективності та ведення бухгалтер-

ського обліку 

Внутрішні стан-
Мікрорівень дарти шдприємс- Облікова політика підприємства 

тва 

Наявність прав захисту інтересів інвестора не є ознакою контролю. 
При цьому в додатку до НП(С)БО 2 наведено приклади: 

• владних повноважень; . . . 
• ознак наявносп владних повноважень у mдприємства-швестора; 
• найбільш значущих видів діяльності; 
• прав захисту інтересів інвесторів [118]. 
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Наведемо приклади прав захисту інтересів інвесторів: 
1) Право кредитора забороняти позичальникові здійснювати діяль

ність, яка може суттєво змінити кредитний ризик позичальника у зби
ток кредитора. 

2) Право сторони, якій належить неконтрольована частка в підпри
ємстві, що є об'єктом інвестицій, узгоджувати рішення щодо інвести

ційної діяльності у сумі більшій, ніж вимагається в нормальному про
цесі господарської діяльності, або ухвалювати рішення щодо емісії 

інструментів власного капіталу або боргових цінних паперів. 
З) Право кредитора вимагати обмеження права розпорядження ак

тивами позичальника у разІ, якщо позичальник не виконує визначених 

умов погашення кредиту. 

Згідно п. 8 р. І «Загальні положення» НП(С)БО 2 у разі, якщо дочір
нє підприємство перестає бути контрольованим, материнське підпри
ємство: 

а) не включає показників такого дочірнього підприємства до консо
лідованої фінансової звітності; 

б) визнає фінансові інвестиції в дочірнє підприємство за справедли
вою вартістю та відображає їх, а також будь-яку дебіторську заборгова

ність та зобов'язання у розрахунках з дочірнім підприємством згідно з 
відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерсь

кого обліку; 
в) припиняє визнавати інший сукупний дохід, пов' язаний з таким 

дочірнім підприємством, у порядку, передбаченому відповідними наці

ональними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку для ви
буття активів та зобов'язань; 

г) визнає доходи і витрати, пов' язані з втратою контролю [ 118]. 
Порядок складання консолідованої фінансової звітності, наведений 

у р. 11 НП(С)БО 2 [118], від раніше чинного П(С)БО 20 [129] відрізня
ється наступним: 

1) Відповідно до п. 5 р. 11 НП(С)БО 2 [118] материнське підпри
ємство для складання консолідованої фінансової звітності визначає 

неконтрольовану частку у власному капіталі, чистому прибутку 
(збитку) та сукупному доході дочірніх підприємств, а не частку ме

ншості в капіталі та у фінансових результатах дочірніх підприємств, 

як було вказано у п. 12 р. 11 П(С)БО 20 [129]. При цьому неконтро
льована частка визначається таким саме чином, як І ранІше частка 

меншості (крім випадків, пов'язаних з об'єднанням (придбанням) 
підприємств). Відповідно, зникла необхідність у відображенні част-
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ки меншості в консолідованому балансі. При цьому із абз. 13 п. 4 
П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств» (надалі- П(С)БО 19) виклю
чено термін «Частка меншості» [ 12 8]. 

2) Згідно п. 6 р. 11 НП(С)БО 2 [118] материнське підприємство роз
раховує свою частку прибутку або збитку після коригування на суму 
дивідендів за привілейованими акціями дочірнього підприємства неза-. . . 
лежно вщ оголошення диюдендш. 

Вартість гудвілу, що виникає при консолідації фінансової звітності 

материнського підприємства та фінансової звітності дочірніх підпри
ємств, як і раніше, визначається згідно П(С)БО 19 [128], а також вар
тість неконтрольованої частки при об' єднанні (придбанні) підприємств. 

При цьому гудвіл при консолідації відображається не у вписуваному 
рядку 075 «Гудвіл при консолідації» консолідованого балансу, а в од
нойменному рядку 1055 «Гудвіл при консолідації» р. І Консолідованого 
балансу (Звіту про фінансовий стан), нова форма якого наведена в до

датку 2 до НП(С)БО 1 [117]. 
Незважаючи на те, що курсові різниці, які виникають під час пе

рерахунку показників фінансової звітності дочірніх підприємств, 
розташованих за межами України, у валюту України, як і раніше, ви

значаються згідно П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» [130]. 
Крім того, інформація про накопичені курсові різниці, яка узагаль

нюється згідно з Інструкцією «Про застосування Плану рахунків бухга
лтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських опера

цій підприємств і організацій» N2 291 від 30.11.1999 р. [63] на 

однойменному субрахунку 423 «Накопичені курсові різниці» відповід
но до НП(С)БО, відображається у складі власного капіталу та визнаєть-. . 
ся в шшому сукупному доходІ таким чином: 

а) у рядку 1410 «Додатковий капітал» розділу І «Власний капітал» 
Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан); 

б) у рядку 241 О «Накопичені курсові різниці» і в рядку 2445 «Інший 
сукупний дохід» розділу 11 «Сукупний дохід» Консолідованого звіту 
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

Відповідно до п. 1 р. ІІІ НП(С)БО 2 [118] у консолідованій фінансо
вій звітності неконтрольована частка у власному капіталі, чистому при

бутку (збитку) та сукупному доході в консолідованій фінансовій звіт

носn наводиться окремо. 

Для цього в р. 11 «Сукупний дохід» Консолідованого звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) призначені спеціа
льНІ рядки: 
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а) чистий прибуток (збиток), що належить: 
- власникам материнської компанії, відображається в однойменно-

му рядку 24 70; 
- неконтрольованій частці -у рядку 24 75; 
б) сукупний дохід, що належить: 
- власникам материнської компанії- у рядку 2480; 
-неконтрольованій частці- у рядку 2485. 
Склад облікова-звітної інформації, яка наводиться у примітках до 

консолідованої фінансової звітності, не змінився, не рахуючи вказівки . . . . . 
переюку доч1рmх mдприємств, контрольованих материнським mдприєм-

ством. При цьому оприлюднити характер відносин між материнським і . . . . . 
доч1рmм mдприємствами, якщо материнське mдприємство не володІє в 

дочірньому підприємстві (прямо чи непрямо) більш як половиною голо

сів, наразі не потрібно. 
Логічно, що для того, щоб коректно скласти консолідовану звіт

ність, всі суб'єкти такої звітності мають дотримуватися єдиної обліко
вої політики. Але наголосимо, що НП(С)БО 2 [118], як і його попере
дник (у міжнародній практиці такого немає), дозволяє використовувати 
різні облікові підходи - про це має бути сказано у примітках до такої 

фінансової звітності (п. 2 р. ІІІ НП(С)БО 2 [118]). 
З метою регулювання порядку складання та контролю консолідова

ної фінансової звітності нами пропонується застосовувати елементи об
лікової політики, що виділяє вітчизняний вчений-економіст І. Семчук 

(табл. 3.6). 
Запропоновані І. Семчук елементи облікової політики групи підпри

ємств (табл. 3.6) щодо формування та контролю консолідованої фінан
сової звітності сприятимуть процесу консолідації і дозволять отримати 
достовірну консолідовану фінансову звітність про діяльність всієї гру

пи загалом. 

Процес формування консолідованої фінансової звітності в кожній 

групі підприємств вибудовується індивідуально і залежить від множини 
факторів: організаційно-правової форми, стандартів, що застосовують

ся, технічних та інших можливостей підприємств. 
Процес формування консолідованої фінансової звітності групи 

підприємств включає в себе ряд етапів і облікових процедур. На на

шу думку, процес формування консолідованої фінансової звітності 
групи підприємств можна розділити на наступні етапи (рис. 3.2). 
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Таблиця 3.6 

ЕлеменПІ облікової політики групи підприємств щодо формування 

та контролю консолідованої фінансової звітності [158, с. 10] 

Об'єкт облікової політики Елемент облікової політики 

Організаційна складова облікової політики 

Створення бухгалтерської служби на чолі 
з головним бухгалтером за такими її ви-
дом та типом: 

Форма організації бухгалтерська-
- децентралізована структура бухгалтер-

го обліку в групі підприємств 
ської служби; 

- комбінована (функціональна) органі-
зація облікової служби з визначенням по-
вноважень щодо узагальнення звпних 

показниюв 

Форма організації системи внут- Створення служби внутрішнього контро-
р1шнього контролю в груш шд- лю (встановлення посад, осіб з контроль-
приємств ними функціями) 

Методична складова облікової політики 

Метод собівартості, що застосовується 

Фінансові інвестиції у дочірні 
для звпш материнського шдприємства, 

що в=ивають на процес консолідації та 
шдприємства 

підготовку консолідованих фінансових 
звпш групи шдприємств 

Внутрішньогрупові операції,. що Субрахунки обліку. 
впливають на процес консошдації 

Засади ціноутворення у внутрішньогру-та підготовку консолідованих фі-
нансових звпш групи пових розрахунках 

Альтернативний підхід до оцінювання 
частки меншосп в каппаш доч1рнього 

Частка меншості 
підприємства на дату придбання, за яким 
частка меншосп складає частку справед-

ливоївартостічистихідентифікованих 
активів придбаного підприємства 

Технічна складова облікової політики 

Форми робочих таблиць для скла- Перелік форм робочих таблиць для скла-
дання консолідованої фінансової дання консолідованої фінансової звітнос-
ЗВ1ТНОСТ1 ті, відповідальні особи за їх підготовку 
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Правила, встановлені ухваленим національним стандартом обліку 
(НП(С)БО 2), мають на меті узгодити всі сторони проблемного питання 
під назвою «складання та подання консолідованої фінансової звітнос
ті». Можна констатувати, що зміни, внесені з подачі Міністерства фі

нансів У країни, мають вирішальний вплив на теорію та практику ве
дення обліку. Поки зарано робити якісь конкретні висновки з приводу 

якісності цих, в своєму сенсі дещо революційних, змін. Звісно, що не 
була докорінно перебудована система облікова-звітного забезпечення й 

не мають ці зміни жодного глобального прояву в теорії системи бухгал
терського обліку. Та це є тією об'єктивною необхідністю, що викликана 

вимогами часу. 

Висновки за розділом 3 

У результаті проведених досліджень нами були зроблені наступні 

висновки та пропозиції: 
1. Проведене дослідження показало певну невідповідність підходів 

до бухгалтерського обліку за МСФЗ та НП(С)БО. Ці розбіжності ство
рюють часткові прогалини між П(С)БО та МСФЗ, що значно впливають 

на кінцеві результати обох систем бухгалтерського обліку. Враховую
чи, що між НП(С)БО та МСФЗ існує багато розбіжностей, складена 

відповідно до НП(С)БО та підтверджена аудитором фінансова звітність . . . 
mдприємства, з точки зору ІНоземного ІНвестора, може викривляти реа-

льний фінансовий стан підприємства. Це, в свою чергу, ускладнює 

трансформацію фінансової звітності, що складена за НП(С)БО у таку 
звітність за МСФЗ, що також потребує додаткових витрат на проведен

ня трансформаційних дій. 
2. Запропоновано адаптивний алгоритм трансформації фінансової 

звітності за НП(С)БО в формат МСФЗ для впровадження в практичну 
діяльність українських підприємств. На основі якого розроблено мето

дику поетапної трансформації фінансової звітності українських підпри
ємств, складеної за НП(С)БО в формат МСФЗ, що забезпечить всіх за

цікавлених користувачів необхідною інформацією. 
З. Більшість коригувань під час трансформації пов' язані не з наяв

ністю значних відмінностей МСФЗ від національних П(С)БО, а з тим, що 

підприємства не дотримуються вимог національних стандартів. Зокрема, 
найчастіше це стосується таких П(С)БО: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 27, 
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28, 31, 32. Причина- «засилля податкового обліку» в Україні, через 
що всі зусилля бухгалтерії вітчизняного підприємства спрямовані на 

складання та надання податкової звітності. Помилки у фінансовій звіт
ності не призводять до суттєвих санкцій, тому у великій кількості міс

тяться у фінансовій звітності та виправляються тільки в процесі транс
формації. 

4. Розглянуто генезис зародження консолідованої фінансової звіт
ності та вплив великого приватного бізнесу і фінансового ринку на її . . 
розвиток, що стало основним моментом для появи шституту консоЛІдо-

ваної фінансової звітності. 

5. Розроблено основні етапи формування консолідованої фінансової 
звітності українських підприємств, що уможливлює підготовку якісної 
консолідованої фінансової звітності для задоволення інформаційних 

потреб як внутрішніх, так і зовнішніх її користувачів. 
6. Правила, встановлені ухваленим НП(С)БО 2, мають на меті узго

дити всі сторони проблемного питання під назвою складання та подан
ня консолідованої фінансової звітності. Можна констатувати, що зміни, 

внесені з подачі Міністерства фінансів У країни, мають вирішальний 
вплив на теорію та практику ведення обліку. Поки ще зарано робити 

якісь висновки з приводу якісності цих революційних, змін. Звісно, що 
не була докорінно перебудована система облікова-звітного забезпечен

ня й не мають ці зміни жодного глобального прояву в теорії системи бух
галтерського обліку. 

Основні положення розділу З опубліковано в роботах [5; 13; 15]. 



ІІаJІІисновки 

Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки змінив пріоритети в 
базових чинниках виробництва - з матеріальних на інформаційні. Зе

мля і капітал поступилися місцем технологіям, інформації та людині. 
Постіндустріальна ера підштовхнула до неминучої перебудови суспіль

ства й економіки. У країнський досвід наочно демонструє відповідність 
суті прокрастинації-зволікання в перебудові суспільно-економічних 

процесів та в подальшому надмірне пришвидшення дій для оптимізації 

всіх сторін розвитку відповідно до провідної західної практики. Особ
ливо це стосується організації та обслуговування інформаційних сис

тем, які складають основу всіх процесів, що відбуваються в суспільстві 
та економіці. Розуміння значення інформації змінило вектор наукових 

досліджень у всіх сферах. Не стала виключенням й наука про бухгал
терський облік. Тільки за останнє десятиріччя вченими внесено більше 

пропозицій, ніж за все минуле сторіччя. І це не випадково, оскільки на
решті збалансовані можливості з бажаннями. 

Потреба в дослідженні бухгалтерського обліку, облікової системи, 
фінансової звітності ніколи не втратить своєї актуальності, адже мова 

йде про потужну інформаційну підтримку бізнесу на всіх рівнях. Су
часна економіка своїм незмінним інформаційним базисом має облікова

аналітичну інформацію, що пояснюється відсутністю ефективнішого 

аналога. Питання облікова-аналітичного забезпечення системи управ
ління є неоднозначним і в кожному окремому викладі має свої суттєві 

відмінності. Зважаючи на вагомість предмету та орієнтуючись на за
требуваність розвинення теми дослідження, авторами висловлена точка 

зору стосовно формування облікових показників відповідно до вимог 
новітнього часу. Для якого характерним є вплив глобалізації, інформа

тизації та інтелектуалізації фінансово-економічних процесів, відповідно . . 
до Інших вимог, висунутих сусmльством, ринком, законодавством, еко-. . . 
ном1кою, традИЦІями, культурою, менталпетом тощо. 

У монографії наведена авторська позиція стосовно організації облі

кового процесу в його інформаційно-комунікаційній функції. Акценто
вано увагу на новому етапі перспективного розвитку бухгалтерського 

обліку та звітності в Україні як наслідку модернізації традиційних кон

цепцій та запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності. 
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Наукова робота має теоретико-практичне спрямування, орієнтоване 
на інтереси дослідників та фахівців з питань організації обліку та скла

дання звітності. Теоретична частина відображає результати досліджень 
загальної наукової спільноти, представники якої заклали фундамент у 

розвиток системи бухгалтерського обліку з його новими властивостями 
та функціями. Викладена позиція стосовно предмету бухгалтерського 

обліку, концепцій обліку, його понятгя та організації. Це дозволило за
пропонувати інший підхід до формування облікаво-аналітичної інфор

мації для системи управління, що більше відповідає дійсному стану бі
знесу та інформаційним запитам різних груп користувачів. 

Авторами доведено, що новий погляд на систему бухгалтерського 

обліку насправді стосується його функцій, які набувають розвинутої 
форми від інформаційно-довідкової до інформаційно-комунікаційної. З 

цього завдання обліку полягає в тому, щоб не просто сформувати під
сумкову інформацію стосовно фінансово-господарського стану підпри

ємства, а забезпечити максимальну обізнаність користувачів щодо всіх 
сторін бізнесу. Теперішній облік відповідає на ключові питання «що», 

«яким чином», «з якою метою», «коли». Важливо висловити ту головну 

думку, яка стане фундаментом діяльності підприємства. Така думка ви

никає, виходячи з об' єктивних даних, реальність та адекватність яких 
не піддається сумніву. Отже, «що» -це узагальнені показники діяль

ності, затребувані користувачами для імпровізації в управлінських рі
шеннях. Інформація може формуватися по-різному. В роботі викладе

ний авторський погляд на комунікації, інформаційне постачання, 

обслуговування та структуру облікаво-аналітичної системи. Це дозво
лило звести міркування стосовно облікаво-аналітичної інформації до 

пропозиції інформаційного комплексу зі складними зв'язками та розви
нутою технологічною платформою, здатною виконувати всебічну під

тримку аналітичних процесів. Мета підготовки інформації залишається 
незмінною в будь-який час, у будь-яких умовах- усувати невизначе

ність та забезпечувати обізнаність щодо реального стану подій. Суб'єкт 
господарювання веде облік не для того, щоб просто його вести. Скла

дання фінансової та управлінської звітності здійснюється не тому, що 
так треба, а через об'єктивну потребу бізнесу отримати вигоду та за

безпечити розвиток. За іншої мотивації процедура формування звітнос
ті є нераціональним та вельми витратним процесом. Характерно, що 

останнім часом мотивації приділяють все більшу увагу. Кожна дія по

винна мати під собою реальне підrрунтя. В монографії викладене авто
рське бачення мотивації формування та обслуговування облікова-
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аналітичної системи з доведенням її непрямої економічної обrрунтова
ності. Облікова інформація затребувана в будь-який момент за весь час 

життєдіяльності бізнесу. Немає часових обмежень для облікової інфор
мації в її якісних характеристиках. У ее залежить від кінцевої мети, яку 

сформулював для себе користувач. У цілому висловлена позиція, що 
бухгалтерський облік сьогодні є іншим - таким, який потрібен сучас

ним інститутам, котрі вийшли за рамки традиційного їх понятгя, що 
пояснюється пануванням інформації, всеосяжним охопленням техноло

гій та інтелектуалізацією бізнес-процесів. 
Автори долучилися до рекомендацій стосовно удосконалення сис

теми бухгалтерського обліку і, головне, отримання сукупного позитив

ного ефекту від використання облікової інформації. Внесена пропози
ція визначити поліваріантний облік, потреба якого обrрунтована в 

зв' язку із різними інформаційними інтересами користувачів, які мають 
відмінні цілі та завдання. Зважаючи на різницю в інформаційних впо

добаннях користувачів, запропоновано складати фінансову звітність за-. . . . . 
гального призначення та ор1єнтовано-цшьову, що вщпоюдає Інтересам 

різних груп користувачів. Розвиток інформаційно-комунікаційних тех
нологій дозволяє розглядати цю пропозицію як перспективну, що може 

бути втілена в практиці. 
У сі внесені пропозиції стосовно теорії бухгалтерського обліку є не

достатніми без викладення висновків, орієнтованих на практичну час
тину бізнесу, економіки, ринку та підприємництва. В процесі дослі

дження виявлено, що концепція складання фінансової звітності 

українських підприємств за НП(С)БО 1, на сьогодні, суперечить конце
птуальній основі її складання за МСФО. Тому запроваджені нові форми 

фінансової звітності українських підприємств несуть ризик до викрив
лення статистичних даних. 

Недостатньо обrрунтованими є критерії єдиного віднесення підпри
ємств до тієї чи іншої категорії (малі, середні, великі) у світовій прак

тиці для цілей застосування МСФЗ для МСП. Це свідчить про відсут
ність консенсусу між різними країнами світу, що, в свою чергу, 

становить перепони до застосування українськими підприємствами 
МСФЗ для МСП. 

У процесі проведеного дослідження встановлено, що зміни в форми 

фінансової звітності вітчизняних підприємств внесені з подачі Мініс
терства фінансів У країни та мають вагомий вплив на теорію і практику 

ведення бухгалтерського обліку. Сьогодні ще зарано робити остаточні 
висновки з приводу доцільності цих, в своєму сенсі дещо революцій-
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них, змін. Адже, не була докорінно перебудована система облікова
звітного забезпечення діяльності українських підприємств, а, оnке, во

ни не мають істотного прояву в теорії бухгалтерського обліку. 
Виділено окремі особливості бухгалтерського обліку за міжнарод

ними і національними стандартами як передумова трансформації та 
консолідації фінансової звітності стосовно таких його об'єктів: біологі

чних активів, запасів, зобов'язань, інвестиційної нерухомості, нематері
альних активів, непоточних активів, оренди, основних засобів, фінансо

вих інвестицій. Визначені особливості між НП(С)БО та МСФЗ 
ускладнюють процеси перетворення та консолідації фінансової звітнос

ті українських підприємств. 

Розроблено методику поетапної трансформації фінансової звітності 
вітчизняних підприємств, складеної за НП(С)БО в формат МСФЗ, на 

основі алгоритму трансформації фінансової звітності, що забезпечує 
процес її модифікації необхідними інструментами. 

На основі аналізу генезису зародження та подальшого розвитку кон
солідованої фінансової звітності систематизовано інформаційні запити 

внутрішніх і зовнішніх користувачів консолідованої фінансової звітно
сті українських підприємств. 

Виокремлено рівні стандартизації, що регулюють методологію фор
мування консолідованої фінансової звітності вітчизняних підприємств, . . . 
а саме: мега-, макро-, мезо-, м1кроршm, що надають щшсне уявлення 

про порядок формування консолідованої фінансової звітності в Україні. 

Процес формування консолідованої фінансової звітності групи під

приємств включає в себе ряд етапів і облікових процедур. У роботі ви
ділено основні етапи формування консолідованої фінансової звітності 

українських підприємств: а) формування моделі звітності; б) підготовка 
інформаційних запитів; в) збір інформації; г) перевірка даних; r) транс
формація звітності; д) підготовка підсумкового варіанту консолідованої 
фінансової звітності; е) незалежний аудит. Запропоновані етапи форму

вання консолідованої фінансової звітності українських підприємств 
уможливлюють підготовку якісної консолідованої фінансової звітності 

для задоволення інформаційних потреб як внутрішніх, так і зовнішніх її 
користувачІВ. 
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