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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. У сучасних умовах ведення бізнесу в Україні (криза, 

децентралізація влади, євроінтеграція) для успішного функціонування і розвитку 
підприємств необхідно створити ефективний механізм стратегічного ризик-
орієнтованого управління, що охоплює усі рівні і напрями їх діяльності. Особливо 
гостро проблеми структурних трансформацій стосуються тих галузей і підприємств, 
які в нашій державі традиційно є основними (промисловість та сільське 
господарство).  

Упродовж 2013–2016 рр. національна промисловість перебувала у стані 
занепаду. Лише з 2017 р. сукупний фінансовий результат галузевих підприємств 
стає позитивним (72,1 млрд грн). Проте окремі види промислової діяльності 
залишаються збитковими (зокрема, металургійне і коксохімічне виробництво, 
машинобудування). Підприємства сільського господарства також потерпають від 
кризи. Отже, назріла необхідність упровадження якісно нових форм управління 
підприємствами (інтегрованого, кризис-орієнтованого) з урахуванням 
методологічних засад інформаційного забезпечення управління вітчизняною 
економікою. Це, своєю чергою, потребує перегляду концептуальних положень 
системи обліково-контрольного забезпечення реструктуризації підприємств 
України. Проблема дослідження останнього є досить широкою й охоплює комплекс 
завдань, серед яких головними є запобігання банкрутству підприємств і захист від 
ризиків зовнішнього та внутрішнього середовища. 

У теорії бухгалтерського обліку наразі відсутні системні дослідження щодо 
облікового забезпечення процесу реструктуризації підприємств. Об’єкти обліку в 
умовах реструктуризації розглядались у працях Л. Гнилицької, C. Голова, 
Р. Грачової, М. Козлової, І. Назарової, І. Омецінської, В. Сопко, Т. Тесленко, 
В. Терещенко, Ю. Чацкіса та ін. Наукові пошуки і здобутки позитивно вплинули на 
розвиток теорії бухгалтерського обліку забезпечень на реструктуризацію, проте 
наявні методичні підходи до обліку таких забезпечень не враховують завдання 
реструктуризації в умовах ризик-орієнтованого управління.  

Питання розробки єдиних методичних підходів до впровадження 
внутрішньогосподарського контролю реструктуризації, зокрема ризик-
орієнтованого аудиту реструктуризації як запобіжного засобу щодо банкрутства, а 
також визначення предметної сфери практичного запровадження цієї системи на 
підприємствах є актуальними, а їх вирішення потребує поєднання теорії та практики.  

Вагомий внесок у розвиток наукового обґрунтування та практичного 
застосування внутрішньогосподарського контролю зробили такі вітчизняні вчені, як 
В. Бондарь, Н. Виговська, І. Дмитренко, Т. Каменська, М. Корінько, Р. Костирко, 
В. Максімова, Л. Нападовська, В. Пантелеєв, С. Петренко, Н. Проскурина, О. Редько, 
Ю. Слободяник, Л. Cухарева, В. Шевчук та ін. Незважаючи на всю важливість 
отриманих ними результатів, питання побудови системи обліково-контрольного 
забезпечення реструктуризації в умовах невизначеності зовнішнього середовища 
потребують подальших досліджень. Саме необхідність вивчення окресленої 
проблематики зумовила вибір теми дисертації, її актуальність, мету і завдання.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Національної академії 
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статистики, обліку та аудиту, а саме: «Теоретико-методологічні засади розвитку 
бухгалтерського обліку в Україні» (номер державної реєстрації 0111U006411), 
внесок автора — розробка теорії та методології обліково-контрольного забезпечення 
підприємств України у частині визначення економічної сутності та складових 
обліково-контрольного забезпечення; «Організація та методологія обліку, аналізу та 
аудиту в умовах глобалізації: досвід, проблеми та перспективи» (номер державної 
реєстрації 0111U002406), у межах якої автором визначено особливості обліку 
діяльності підприємств України в умовах кризових змін та розроблено рекомендації 
щодо подолання ризиків; «Розвиток бухгалтерського обліку в контексті фінансово-
економічної безпеки суб’єктів господарювання: теорія та методологія» (номер 
державної реєстрації 0113U005977), участь автора — розробка класифікації резервів 
на реструктуризацію; «Облік, аналіз і контроль діяльності суб’єктів господарювання 
в умовах інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 0119U000682) — 
автором обґрунтовано сутність процесу реструктуризації як виду інноваційної 
діяльності.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 
теоретичних і методологічних положень та практичних рекомендацій з 
удосконалення обліково-контрольного забезпечення процесу реструктуризації (у 
частині визначення резервів на її здійснення) як засобу запобігання банкрутству 
підприємств. 

Відповідно до поставленої мети, визначені завдання дисертаційного 
дослідження: 

‒ дослідити економічну сутність процесу реструктуризації; 
‒ визначити класифікаційні ознаки реструктуризації підприємств і резервів 

для її здійснення для цілей бухгалтерського обліку; 
‒ проаналізувати діяльність підприємств основних галузей України з метою 

визначення можливих джерел покриття резервів для реструктуризації в умовах змін 
внутрішнього та зовнішнього середовища; 

‒ обґрунтувати авторське тлумачення терміна «обліково-контрольне 
забезпечення реструктуризації підприємств»; 

‒ обґрунтувати доцільність застосування терміна «резерви» замість 
нормативно визначеного «забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) 
витрат на реструктуризацію»; 

‒ розробити організаційні засади та методики обліково-контрольного 
забезпечення реструктуризації (резервів для її здійснення) залежно від її типу; 

‒ дослідити можливості застосування моделювання як додаткового елементу 
методу бухгалтерського обліку для подолання ризиків виникнення необґрунтованих 
резервів і можливих збитків; 

‒ удосконалити існуючі та запропонувати нові первинні документи з метою 
підвищення інформативності обліково-контрольного забезпечення;  

‒ оцінити інформаційну місткість фінансовій звітності у контексті повноти 
розкриття інформації про резерви на реструктуризацію; 

‒ встановити завдання та процедури роботи підрозділу внутрішнього аудиту 
як складової внутрішньогосподарського контролю при здійсненні реструктуризації 
за різними типами; 
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‒ дослідити основні завдання ризик-орієнтованого аудиту в частині 
формування та використання резервів на реструктуризацію як запобіжного засобу 
щодо банкрутства. 

Об’єктом дослідження є процес формування обліково-контрольного 
забезпечення реструктуризації підприємств (резервів на її здійснення). 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 
організаційних засад обліково-контрольного забезпечення реструктуризації 
підприємств за її типами у частині формування резервів на її здійснення.  

Методи дослідження. Вирішення окреслених у дисертаційній роботі завдань 
здійснювалось із застосуванням комплексу сучасних загальнонаукових та 
спеціальних методів і прийомів пізнання: діалектичний – для визначення загальної 
концепції дослідження із застосуванням системного підходу, що надає можливість 
розширити сутність реструктуризації та розглядати її як запобіжний засіб щодо 
банкрутства; абстрактно-логічний – для дослідження сутності понять, визначень і 
класифікаційних ознак резервів на реструктуризацію з подальшим відображенням їх 
у системі бухгалтерського обліку; статистичні – для визначення стану підприємств, 
аналізу джерел покриття резервів; історико-логічний – для аналізу етапів 
реструктуризації діяльності підприємств у ретроспективі та перспективі; системно-
структурний – для побудови моделей обліково-контрольного забезпечення 
реструктуризації; аналізу, синтезу, індукції, дедукції – для розвитку методології 
бухгалтерського обліку в частині визнання резервів на реструктуризацію та джерел 
їх покриття; метод ієрархій – для обґрунтування перспектив можливих змін в 
організації облікового забезпечення при здійсненні реструктуризації другого типу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному 
обґрунтуванні та вдосконаленні організаційно-методичних засад обліково-
контрольного забезпечення реструктуризації підприємств України. До вагомих 
результатів дослідження, що характеризуються науковою новизною, розкривають 
зміст дисертації і виносяться на захист, належать такі: 

удосконалено: 
‒ теоретичні засади визначення сутності реструктуризації як засобу 

запобігання банкрутству, які, на відміну від існуючих підходів, акцентують увагу на 
її санаційній сутності, на перспективі та можливості покриття майбутніх витрат, 
пов’язаних з реструктуризацією, інвестиційними ресурсами, що дозволяє поширити 
завдання реструктуризації від тільки збереження підприємства до також 
перепрофілювання його діяльності;  

‒ положення облікової політики щодо резервів на реструктуризацію в 
частині обґрунтування можливості змін в організаційній складовій: на основі 
використання адаптованого методу ієрархій та розрахунку таксономічних 
показників визначено напрями пріоритетних стратегічних змін в організації обліку 
резервів на реструктуризацію як засобу запобігання банкрутству; 

‒ методичну складову обліково-контрольного забезпечення шляхом розробки 
внутрішнього стандарту «Про порядок бухгалтерського обліку та контролю резервів 
на реструктуризацію», застосування якого дозволить підвищити інформативність 
корпоративної звітності підприємств щодо розкриття інформації про перспективи 
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здійснення реструктуризації як засобу запобігання банкрутству, що сприятиме 
активізації процесів інвестування на підприємствах України;  

‒ послідовність формування показників фінансової звітності (форма № 1 
«Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» 
(Звіт про сукупний дохід), «Примітки до річної фінансової звітності») для розкриття 
інформації про резерви на реструктуризацію залежно від її типу, що підвищує 
достовірність звітності для зовнішніх і внутрішніх користувачів;  

‒ організацію внутрішньогосподарського контролю залежно від типу 
реструктуризації в частині визначення суб’єктів та об’єктів ризик-орієнтованого 
аудиту, формулювання мети, встановлення завдань, що уможливлює формування 
системи організаційно-методичного забезпечення та сприяє зниженню ризиків 
прийняття нерелевантних рішень при реструктуризації як запобіжного засобу щодо 
банкрутства; 

набули подальшого розвитку: 
‒ елементи методу бухгалтерського обліку в частині розробки первинних 

документів і регістрів аналітичного обліку, відображення резервів на 
реструктуризацію на рахунках бухгалтерського обліку, що дозволить ураховувати 
різні завдання залежно від типу реструктуризації; 

‒ методичні засади внутрішнього аудиту формування та використання 
резервів на реструктуризацію за розробленим алгоритмом визначення рівня 
забезпеченості економічного суб’єкта власними оборотними засобами для 
проведення реструктуризації на основі розмежування фінансово-експлуатаційних 
потреб економічного суб’єкта; 

‒ економічна сутність поняття «резерви», яка охоплює наявність потенційних 
можливостей підвищення ефективності господарської діяльності підприємства, що, 
на відміну від нормативно визначеного терміна «забезпечення для відшкодування  
наступних (майбутніх) витрат», є більш прийнятним для застосування в умовах 
пошуку шляхів запобігання банкрутству; 

‒ класифікація резервів на реструктуризацію, яка, на відміну від чинних, 
ураховує вимоги міжнародних стандартів обліку щодо можливих або очікуваних 
витрат на реструктуризацію (екологічних та соціальних витрат, що виникають при 
проведенні реструктуризації); це має особливе значення в контексті поширення 
змісту національного стандарту бухгалтерського обліку;  

‒ визначення обліково-контрольного забезпечення реструктуризації як 
інформаційної системи, яка дозволяє приймати релевантні управлінські рішення 
щодо необхідності нарахування та можливості покриття резервів на її проведення 
залежно від типу реструктуризації; 

‒ теорія моделювання в бухгалтерському обліку як додатковий елемент його 
методу, що дає змогу побудувати варіативну інформаційну модель обліково-
контрольного забезпечення реструктуризації як запобіжного засобу щодо 
банкрутства; аналіз результатів моделювання сприяє зниженню ризиків 
необґрунтованих рішень при здійсненні реструктуризації.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 
теоретичного і прикладного характеру використовуються в навчальному процесі 
обліково-статистичного факультету НАСОА, Коледжу ресторанного господарства 
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Національного університету харчових технологій (довідка № 85 від 27.03.2019 р.) 
при викладанні дисциплін «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік». 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці рекомендацій з 
удосконалення облікового та контрольного забезпечення реструктуризації 
діяльності підприємств України в умовах ризик-орієнтованого управління. Основні 
теоретичні та практичні розробки впроваджено в діяльності таких підприємств та 
організацій: 

 пропозиції щодо вдосконалення науково-методичного та нормативно-
правового забезпечення процесу розробки та реалізації програм розвитку аудиту 
суб’єктів господарювання України – Національний центр обліку та аудиту НАСОА 
(довідка № 55 від 20.04.2017 р.);  

 пропозиції щодо оптимізації обліку та внутрішньогосподарського 
контролю в умовах організаційних змін та при впровадженні інноваційної діяльності 
підприємств сільськогосподарської промисловості – ВАТ «Бродівський завод сухого 
знежиреного молока» та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Бродівське» 
(консервний завод) (довідка № 02.18-45 від 13.02.2015 р.).  

 організаційні, методичні та практичні рекомендації щодо функціонування 
обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємства  – ПрАТ «Авдіївський 
коксохімічний завод» (довідка № 01.15-34 від 25.01.2019); 

 теоретичні та практичні дослідження в частині розвитку організаційно-
методологічного напряму вдосконалення бухгалтерського обліку – Міністерство 
фінансів України (довідка № 77 від 12.12.2018 р.); 

Копії листів і довідок, які підтверджують практичне використання наукових 
розробок, наведені в додатках до роботи. 

Особистий внесок здобувача. Основні положення, результати та висновки 
дисертації розроблені й отримані автором особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення і практичні 
результати дисертаційного дослідження обговорювалися й отримали позитивну 
оцінку науковців на дев’яти науково-практичних конференціях різного рівня, а саме: 
VII Міжнародній науковій конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту 
в Україні» (Київ, 27 березня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
«Wschodnia Spolka – 2009» (Przemysl, 07–15 вересня 2009 р.); ІХ Міжнародній 
науковій конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, 
методологія, організація» (Київ, 25 березня 2011 р.); III Міжнародній науково-
практичній конференції «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної 
економіки» (Луцьк, 8 жовтня 2016 р.); VIII Міжнародній науково-практичній 
конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в 
умовах глобалізації економіки» (Луцьк, 3 грудня 2016 р.); Всеукраїнській науковій 
конференції «Проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та 
оподаткування» (Дніпро, 22–24 листопада 2016 р.); XV Всеукраїнській науковій 
конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, 
методологія, організація» (Київ, 24 березня 2017 р.); XVII Всеукраїнській науковій 
конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, 
методологія, організація» (Київ, 22 березня 2019 р.); VII Міжнародній науково-
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практичній конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в 
контексті євроінтеграції» (Одеса, 23 травня 2019 р.); Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, 
аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції» (Харків, 28 травня 2019 р.).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 21 наукову працю 
загальним обсягом 8,4 друк. арк., з них: 2 публікації у монографічних виданнях 
обсягом 1,8 друк. арк,, 9 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 
5,6 друк. арк., 10 тез доповідей загальним обсягом 1,0 друк. арк. Публікації повною 
мірою відображають основні результати дисертації. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст 
викладено на 199 сторінках друкованого тексту. Робота містить 52 таблиці на 
31 сторінці, 21 рисунок на 13 сторінках, 17 додатків на 69 сторінках. Список 
використаних джерел налічує 290 найменувань, розміщених на 28 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено стан наукового 
розроблення проблеми, мету і завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, 
розкрито його значущість для розвитку науки та практики обліку й контролю. 
Відображено наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, їх 
апробацію та особистий внесок здобувача.  

 
У першому розділі – «Теоретичні засади обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації підприємств» – визначено та узагальнено 
теоретичні положення, що характеризують об’єкт дослідження – процес формування 
обліково-контрольного забезпечення реструктуризації підприємств України 
(резервів її здійснення) залежно від її типів.  

Проаналізовано основні тенденції зміни різних видів показників діяльності 
підприємств України з метою вивчення та вирішення проблем обліково-
контрольного забезпечення в умовах невизначеності й ризиків, а також 
використання результатів операційної та інвестиційної діяльності при впровадженні 
стратегії реструктуризації.  

Проведено дослідження обсягів і структури капітальних інвестицій за видами 
економічної діяльності й технологічними секторами переробної промисловості. 
Визначено, що особливе місце в реалізації стратегії реструктуризації підприємств як 
засобу запобігання банкрутству посідає зростання інвестиційної активності 
(зокрема, обсягу капітальних інвестицій). 

На основі систематизації наукових здобутків вітчизняних і зарубіжних 
науковців виокремлено такі типи реструктуризації підприємств: 
внутрішньосистемна (без значних змін у структурі капіталу та в організації, далі – 
профілактична, або реструктуризація першого типу); реструктуризація системи 
управління підприємством як засіб запобігання банкрутству (санаційна, або другого 
типу), рис. 1. 
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Рис. 1. Класифікація типів реструктуризації  
Джерело: систематизовано автором. 
 
За допомогою категоріальної оцінки та цільового підходу поглиблено зміст 

поняття «реструктуризація», економічна сутність якої розкривається чотирма 
основними складовими: змістом процесу реструктуризації; його об’єктом; метою та 
завданнями; факторами (причинами) її здійснення. Визначено об’єкти обліку, 
методики, механізми, моделі обліково-контрольного забезпечення реструктуризації 
підприємством за обома її типами. 

Обґрунтовано, що модель обліково-контрольного забезпечення процесу 
реструктуризації зазнає значних змін, якщо остання запобігає банкрутству, а 
організаційне забезпечення підприємства трансформується. Ураховуючи 
позитивний досвід реструктуризаційних змін на промислових підприємствах 
України, основну увагу акцентовано на обліково-контрольному забезпеченні 
процесу реструктуризації системи управління підприємством (другого типу). 

Аналіз наукових розвідок вітчизняних та іноземних науковців щодо питань 
припинення діяльності суб’єктів господарювання з подальшим його відображенням 
в обліку дозволив констатувати, що проблема обліку та контролю діяльності 
суб’єктів господарювання у процесі реструктуризації стосується не стільки питань 
їхньої ліквідації, скільки пошуків напрямів розвитку й оптимізації їхньої діяльності. 
Особливо актуальними ці дослідження є для підприємств, які є містоутворюючими, 
соціально та екологічно спрямованими. Для обґрунтування цього твердження 
проаналізовано діяльність підприємств, які відповідають цим визначенням. 
Ураховуючи позитивний досвід підприємств холдингу «Метінвест» щодо 
проведення реструктуризаційних змін (у 2015 р. – загроза банкрутства, у 2017–2019 рр. – 
перші місця в рейтингах вітчизняних холдингів), у роботі основна увага 
приділяється обліково-контрольному забезпеченню процесу реструктуризації 
другого типу (як засобу запобігання  банкрутству).  

Проведено порівняльний аналіз економічного змісту та частоти застосування у 
працях вітчизняних науковців термінів «обліково-контрольне забезпечення», 
«обліково-аналітичне забезпечення», «інформаційне забезпечення». На основі цього 

Фінансово-економічний розвиток 
підприємства (планова реструктуризація) 

Вирішення проблем соціального та 
природоохоронного характеру 

(реструктуризація як засіб запобігання 
банкрутству) 

Операційна діяльність 

Інвестиційна діяльність 

Реструктуризація 

Профілактична Санаційна 

Відновлення прибутковості та 
конкурентоспроможності 

Відновлення платоспроможності та ліквідності 

Запобігання ризику неплатоспроможності та 
банкрутства 

Ліквідація наслідків банкрутства 
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синтезовано таке визначення обліково-контрольного забезпечення на 
реструктуризацію підприємства: інформаційна система, яка надає внутрішнім 
користувачам інформацію про необхідні методи, а зовнішнім – про перспективи 
діяльності підприємства у процесі впровадження стратегії реструктуризації. 

У рамках подальшого розвитку теорії моделювання як додаткового елементу 
методу бухгалтерського обліку визначено, що методологічне підґрунтя, яке дозволяє 
вносити зміни в існуючу модель обліково-контрольного забезпечення 
реструктуризації, створює умови для креативного впливу на фінансовий результат 
підприємства, сприяє уникненню необґрунтованих забезпечень, а також вирішенню 
завдання посилення контролю за обґрунтованістю нарахування резервів, 
відображенням результатів реструктуризації в обліку та звітності.  

Визначено, що за своєю економічною сутністю забезпечення – це резерви 
підприємства, що підтверджує аналіз нормативної бази. Згідно з пунктом 17 
П(С)БО 11 «Зобов’язання», забезпечення мають чітко цільовий характер 
використання, тому є резервами спеціального призначення. Крім цього, враховуючи, 
що забезпечення – це джерело фінансування підприємства, надане, як правило, у 
формі високоліквідних активів, запропоноване визначення передбачає також 
можливості розміщення зарезервованих коштів.  

Другий розділ дисертації – «Організація та методика формування 
облікового забезпечення реструктуризації підприємств» – містить методичні та 
практичні розробки, що дозволяють глибше зрозуміти й оцінити результативність 
упровадження облікового забезпечення реструктуризації підприємств (у межах 
визначення резервів на її здійснення) за обома типами. 

Визначено, що при проведенні реструктуризації другого типу на підприємстві 
створюються додаткові організаційні структури (Центр проведення реструктуризації 
тощо), відбувається залучення зовнішніх спеціалістів за договорами аутстафінгу та 
ін., що загалом впливає на організацію обліково-контрольного забезпечення 
реструктуризації. Сформована в роботі ієрархія стимуляторів (дестимуляторів) 
дозволяє визначити доцільність і послідовність стратегічних рішень щодо внесення 
змін в існуючу модель облікової політики при впровадженні реструктуризації другого 
типу.  

Стимулятори (дестимулятори) запровадження змін в організації обліку були 
визначені за допомогою аналізу даних офіційної статистики щодо відображення 
резервів у звітності суб’єктів господарювання і результатів анкетування щодо 
організації обліку та контролю резервів на реструктуризацію, проведеного на 
підприємствах, що входять до десяти найбільш успішних холдингів України, та 
підприємствах сільськогосподарського призначення Київської області. Табл. 1 
ілюструє відповідність між факторами впливу та напрямами запровадження 
можливих змін в організації обліково-контрольного забезпечення реструктуризації 
другого типу. У таблиці подано інтегральні індекси таксономічних показників Ii з 
урахуванням коефіцієнтів очікуваних результатів за рівнем вагомості, потенціалу 
та реальних можливостей на поточний момент часу, а також показник 
пріоритетності напряму змін (Yi), що розраховується на основі загальної матриці 
попарного порівняння індексів пріоритетності. 
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Таблиця 1 
Узагальнені результати формування рівня пріоритетності запровадження 

змін в організацію обліково-контрольного забезпечення резервів на 
реструктуризацію другого типу  

Фактор  
(дестимулятор/стимулятор) 

Напрям розвитку 
Інтегральний 

індекс напряму 
змін, Іі 

Індекс 
пріоритетності, 

Yi 
(Не)досконала форма організації 
ведення обліку резервів на 
підприємстві, Fo 

І1 — удосконалення форми 
організації обліку резервів, 
введення нових для цього 

підприємства форм 

0,4 0,24 

(Не)достатній рівень 
автоматизації обліку резервів на 
підприємстві, Fа 

І2 — підвищення рівня 
автоматизації обліку 

резервів 

0,3 0,23 

Наявність/відсутність вимог до 
обліку резервів у нормативній 
базі та обліковій політиці 
підприємства, Fv 

І3 — наповнення та цільове 
визначення 

інформаційного 
забезпечення 

0,7 0,24 

(Не)достатній рівень 
інформаційного забезпечення 
обліку резервів у нормативній 
базі та обліковій політиці 
підприємства, Fr 

І3 — наповнення та цільове 
визначення 

інформаційного 
забезпечення резервів  

І5 — моніторинг обліково-
контрольних  процесів 

резервів 

0,7 
 
 
 

0,5 

0,24 
 
 
 

0,16 

(Не)достатній рівень спеціалізації 
персоналу з обліку щодо 
визнання та оцінки резервів та 
джерел їх покриття , Fp 

І4 — удосконалення роботи 
та цільове підвищення 
кваліфікації персоналу 

0,3 0,13 

Джерело: розраховано автором.  
 
Для одержання узагальнених результатів щодо доцільності внесення змін в 

організацію обліково-контрольного забезпечення при впровадженні 
реструктуризації другого типу виконано матричне попарне порівняння індексів 
пріоритетності факторів за кожним із напрямів можливих змін в організації обліку 
резервів щодо трьох стратегічних рішень: А – запровадження змін у формах 
обліково-контрольного забезпечення резервів; B – запровадження змін у підвищенні 
кваліфікації облікового персоналу та визначення резервів для розвитку кадрового 
забезпечення; C – комплексні зміни щодо підвищення рівня цільового 
інформаційного забезпечення обліку резервів. Обчислені рівні пріоритетності 
стратегічних рішень А1, А2, А3 за найбільш вагомими напрямами впровадження змін 
І1, І2, І3  та узагальнені індекси пріоритетності стратегічних рішень ZA,, ZB,, ZC 
представлені у табл. 2. 

Згідно зі значеннями узагальнених індексів пріоритетності вибору 
стратегічних напрямів щодо внесення змін в організацію обліку реструктуризації 
другого типу найбільш доцільними є: першочергове запровадження змін у формах 
обліково-контрольного забезпечення резервів (0,307) та послідовне введення 
комплексних змін для підвищення рівня цільового інформаційного забезпечення 
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обліку резервів (0,238). Стратегічні рішення щодо запровадження змін у підвищенні 
кваліфікації облікового персоналу та визначення резервів для кадрового 
забезпечення можуть бути імплементовані в третю чергу або паралельно з 
упровадженням перших стратегічних рішень за наявності ресурсів. Такий підхід 
дозволить забезпечити високий рівень обліково-контрольного забезпечення резервів 
на реструктуризацію другого типу. 

Таблиця 2 
Пріоритети реалізації стратегічних рішень щодо внесення  

змін в організацію обліково-контрольного забезпечення  
реструктуризації другого типу 

Стратегії запровадження змін A1 A2 А3 
Узагальнений індекс 

пріоритетності 

А 0,2 0,5 0,6 ZA 0,307 

B 0,2 0,3 0,2 ZB 0,165 

C 0,5 0,2 0,3 ZC 0,238 

Джерело: розраховано автором.  

 
Представлені стратегічні рішення щодо можливих змін в організації обліково-

контрольного забезпечення та послідовність дій за ними є основою для побудови 
варіативної моделі обліково-контрольного забезпечення резервів на 
реструктуризацію як засобу запобігання банкрутству, рис. 2. 

Запропоновані пропозиції щодо вдосконалення організації та методики 
облікового забезпечення резервів на реструктуризацію за обома типами розроблено 
з метою формування повної облікової інформації для потреб ризик-орієнтованого 
управління, що знайшло відображення у внутрішньому стандарті «Про порядок 
бухгалтерського обліку та контролю резервів на реструктуризацію». 

З метою вдосконалення існуючої методики ведення бухгалтерського обліку 
резервів на реструктуризацію запропоновано робочий план рахунків для 
відображення результатів реструктуризації обох типів. Це дозволяє висвітлити 
інвестиційну сутність операцій з нарахування резервів на реструктуризацію другого 
типу.  

Для формування цільового резерву на реструктуризацію запропоновано 
використання окремого рахунку «Забезпечення на проведення реструктуризації», на 
якому відображатимуться процеси реструктуризації, а саме, рахунок 479.1 
«Забезпечення на проведення реструктуризації першого типу» і рахунок 479.2 
«Забезпечення на проведення реструктуризації другого типу». 

 За першим варіантом доцільно використовувати рахунок 94 «Інші витрати 
операційної діяльності», а за другим – рахунок 977 «Інші витрати діяльності», за 
яким ведеться облік витрат, що виникають у процесі діяльності, але не пов’язані з 
виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) і послуг.  
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Рис. 2. Інформаційна варіативна модель обліково-контрольного забезпечення на реструктуризацію другого типу  
Джерело: складено автором. 
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З огляду на необхідність задоволення потреб власників підприємства в роботі 
запропоновано методичні підходи до формування резервів на виконання завдань 
реструктуризації другого типу з урахуванням прогнозної складової (втрачена вигода 
від резервування коштів). 

Внесено пропозиції щодо відображення змін у фінансовій звітності згідно з 
запропонованим планом рахунків резервів, а саме:  

– у формі № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) дані вносяться окремим 
рядком 1690 при перевищенні порога суттєвості;  

– у формі № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) 
інформація відображається залежно від типу реструктуризації. А саме: витрати на 
реструктуризацію відображаються у складі інших операційних витрат (обороти за 
рахунком 94) окремим рядком 2183, що посилює аналітичність рядка.  

Запропоновано інформаційний модуль підприємства, що виконує функції 
спостереження за існуючими ризиками та запобігання можливим ризикам діяльності 
підприємства в умовах проведення реструктуризації.  

Запропоновано пакет бухгалтерських первинних документів обліку та 
контролю за нарахуванням і використанням резервів на реструктуризацію.  
 

У третьому розділі – «Організація та методика формування контрольного 
забезпечення реструктуризації підприємств» – сформульовано і представлено 
пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення організації та методики 
формування обліково-контрольного забезпечення резервів на реструктуризацію. У 
роботі окреслено етапи здійснення внутрішнього аудиту резервів на 
реструктуризацію.  

Для формування завдань ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту враховано 
ризики за пріоритетними стратегічними рішеннями щодо можливості внесення змін 
в організацію обліково-контрольного забезпечення реструктуризації другого типу.  

Ризик-орієнтований внутрішній аудит разом зі сформованою спеціальною 
внутрішньою організаційною структурою (Центром проведення реструктуризації) із 
залученням зовнішніх та внутрішніх експертів спрямований на вирішення завдань 
реструктуризації.  

Роль відділу внутрішнього аудиту підприємств у підготовці, розробленні та 
введенні в дію плану діяльності щодо впровадження реструктуризації обох типів є 
ключовою та посилюється при впровадженні реструктуризації як запобіжного 
засобу щодо банкрутства.  

Основні завдання внутрішнього аудиту формулюються з огляду на функції 
внутрішнього контролю щодо формування та використання резервів на 
реструктуризацію обох типів. Ці функції визначено як: а) зниження ризиків від 
прийняття необґрунтованих рішень, які впливають на коливання фінансового 
результату підприємства; б) надання повної інформації користувачам фінансової 
звітності; в) планування величини витрат на майбутні періоди. Основні завдання та 
ризики ризик-орієнтованого аудиту при впровадженні реструктуризації другого 
типу як засобу запобігання банкрутству наведено в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Завдання ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту підприємств щодо 
впровадження реструктуризації як  засобу запобігання банкрутству 

№ з/п 
Ризики при впровадженні стратегії 

реструктуризації другого типу 
Завдання ризик-орієнтованого аудиту 

Етап 1 Підготовчий (до оголошення початку реструктуризації) 
1 Неправильний вибір стратегії 

реструктуризації  
Визначення цілей та завдань реструктуризації з 
метою запобігання банкрутству, аналіз поточного 
стану підприємства та загального стану галузі 
щодо ризиків банкрутства. 
Визначення суб’єктів та об’єктів внутрішнього 
аудиту реструктуризації з урахуванням ризиків 

Етап 2 Підготовчий (після оголошення початку реструктуризації) 
2 Неправильна оцінка необхідних 

ресурсів для реструктуризації 
Оцінка наявних і можливих ресурсів для 
проведення реструктуризації як засобу 
запобігання банкрутству в часовому аспекті. 
Оцінка відповідності організаційної структури 
підприємства завданням реструктуризації. Оцінка 
інформаційного забезпечення реструктуризації 

3 Недостатня кваліфікація персоналу 
з питань проведення 
реструктуризації як санаційного 
засобу запобігання банкрутству 

Оцінка персоналу.  
Залучення зовнішніх спеціалістів.  
Проведення тренінгів та семінарів щодо завдань 
реструктуризації 

Етап 3 Перевірки 
5 Недостатній ступінь забезпеченості 

власними та інвестиційними 
коштами процесу реструктуризації 

Розробка ефективних методик оцінки ступеня 
забезпеченості резервів на реструктуризацію 
власними та залученими засобами  

6 Появи негативних соціальних та 
екологічних наслідків  

Розробка Положення щодо корпоративної 
соціальної відповідальності, визначення резервів 
на екологічну та соціальну складову й 
обґрунтування джерел їх покриття 

Джерело: складено автором.  

 
Одним із найважливіших завдань ризик-орієнтованого аудиту є визначення 

ступеня забезпеченості власними та інвестиційними коштами процесу 
реструктуризації. Використання методів порівняльної статистики щодо динаміки 
капітальних інвестицій суб’єктів господарювання основних галузей дозволило дійти 
висновку про наявність стійкого тренда щодо обсягу інвестиційних ресурсів на 
підприємствах промисловості. У роботі також запропоновано формулу для оцінки 
наявності у підприємства власних оборотних коштів, необхідних для покриття 
активами його резервів: 

,
ІІ

ІIV

а

ап
зК


  

де Кз – коефіцієнт забезпеченості власними ресурсами; Іа – підсумок розділу І 
активу балансу; ІVп – підсумок розділу ІV пасиву балансу; ІІа – підсумок розділу ІІ 
активу балансу. 

Нормативна вимога: Кз ≥ 0,1. 
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Запропоновано при здійсненні аналізу забезпеченості економічного суб’єкта 
власними оборотними засобами проводити їх зіставлення з фінансово-
експлуатаційними потребами суб’єкта. Інформація щодо коштів на покриття 
резервів на реструктуризацію розкривається в запропонованій формі інформаційно-
інвестиційного проспекту, яка є складовою корпоративної звітності підприємства.  

 
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 
вирішення наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і 
розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики 
обліково-контрольного забезпечення реструктуризації діяльності підприємств 
України в сучасних умовах господарювання в частині резервів на її проведення. 
Одержані результати свідчать про досягнення мети, виконання поставлених завдань 
і надають можливість сформувати такі висновки.  

1. Найбільш вагомим теоретичним результатом дослідження є визначення 
сутності процесу реструктуризації підприємств, яку розкрито через з’ясування 
економічного змісту забезпечень реструктуризації (резервів) за основними чотирма 
складовими: змістом процесу реструктуризації, його об’єктом; метою та завданнями; 
факторами (причинами) її здійснення., що дало змогу обґрунтувати дві основні цілі 
реструктуризації та в подальшому розробити відповідну класифікацію резервів 
реструктуризації та джерел їх покриття, а також методичні засади їх відображення в 
системі обліково-контрольного забезпечення реструктуризації підприємств. 

2. Сформовано авторське визначення обліково-контрольного забезпечення 
реструктуризації підприємств як інформаційної системи, що за допомогою сукупності 
процесів фіксації та методів обробки фактів господарської діяльності, створення 
масиву даних про господарську діяльність підприємства, впровадження нових 
об’єктів обліку та контролю, а також використання методів узагальнення даних 
обліку у внутрішній та зовнішній звітності дозволяє приймати ефективні управлінські 
рішення в умовах невизначеності зовнішнього та внутрішнього середовища.  

3. Обґрунтовано доцільність застосування терміна «резерви» замість 
нормативно визначеного «забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) 
витрат на реструктуризацію» на основі аналізу економічної сутності забезпечень, 
розкритої у нормативних документах, а саме, як резервів спеціального призначення; 
крім цього, забезпечення розглядаються як джерело фінансування підприємства, 
надане, як правило, у формі високоліквідних активів. Отже, поняття «резерви» 
враховує і можливості розміщення зарезервованих коштів.  

4. Запропоновано класифікацію резервів реструктуризації для цілей обліку, 
яка розкриває економічну сутність цього процесу при розподілі за типами. Наведена 
класифікація відрізняється від інших наявністю додаткових видів резервів для 
реструктуризації, зокрема резервів на покриття витрат екологічних та соціальних 
заходів, які виникають у процесі її здійснення. 

5. На підставі аналізу статистичних даних визначено залежність між рівнем 
капітальних інвестицій промислових підприємств (джерело покриття резервів для 
реструктуризації) та збільшенням частки підприємств, які спроможні запобігти 
банкрутству. Визначено, що причиною незадовільного стану обліково-контрольного 
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забезпечення реструктуризації може бути законодавча неврегульованість 
бухгалтерського обліку таких резервів, зокрема в частині обов’язковості 
формування забезпечень на реструктуризацію, а також відсутності у нормативній 
базі України методів обчислення сум відрахувань за більшістю видів забезпечень.  

6. Виконане анкетування та аналіз експертних оцінок дозволили виокремити 
головні напрями стратегічних змін в організації обліково-контрольного 
забезпечення резервів, оцінити майбутні результати змін за критеріями впливу на 
результат і сформувати альтернативи на основі адаптованого методу ієрархій. 
Отримані дані свідчать про високий вплив рівня кваліфікації та готовності 
персоналу до змін, форм організації обліку, а також залучення додаткових 
інформаційних джерел обліково-контрольного забезпечення. Сформовано основні 
засади організації обліку резервів для реструктуризації з використанням варіативної 
моделі обліково-контрольного забезпечення реструктуризації другого типу.  

7. Обґрунтовано використання моделювання як додаткового елементу методу 
бухгалтерського обліку та розроблено основну та варіативні моделі, що значно 
поширює інформативні можливості обліково-контрольного забезпечення 
реструктуризації. Методики, реалізовані у варіативних моделях, відрізняються 
особливостями аналітичного обліку резервів, механізмами нарахування, 
первинними документами, що дає змогу знизити ризики виникнення 
необґрунтованих рішень та структурних трансформацій підприємств при 
впровадженні реструктуризації другого типу. 

8. За допомогою внутрішнього стандарту «Про порядок бухгалтерського 
обліку та контролю резервів на реструктуризацію», а також розробки первинних 
документів з обліку таких резервів у розрізі їх видів забезпечується реалізація 
інформаційної функції бухгалтерського обліку, що сприяє виникненню 
комунікативних зв’язків у моделях обліково-контрольного забезпечення, 
підвищенню їх гнучкості. Запропоновано інформаційний модуль підприємства, що 
виконує функції спостереження за існуючими ризиками та запобігання можливим 
ризикам діяльності підприємства в умовах проведення реструктуризації. 

9. Розроблено методичні засади узагальнення інформації про формування та 
використання резервів на реструктуризацію, що, на відміну від існуючих, 
забезпечують потреби управлінського персоналу, задовольняють потреби зовнішніх 
і внутрішніх користувачів звітності, зокрема щодо інвентаризації та розкриття 
інформації у формах фінансової звітності.  

10. Запропоновано відповідне обліково-контрольне забезпечення 
реструктуризації другого типу у частині резервів на її проведення, що охоплює 
основи функціонування системи внутрішнього аудиту при здійсненні 
реструктуризації як засобу запобігання банкрутству, завдання, етапи роботи відділу 
внутрішнього аудиту та процедури перевірки внутрішнім аудитом передумов 
відображення в обліку та звітності резервів на реструктуризацію за обома її типами.  

11. Запропоновано методичні підходи до внутрішнього аудиту формування та 
використання резервів на реструктуризацію, які побудовані на основі аналізу 
корпоративної звітності за розробленим алгоритмом визначення рівня 
забезпеченості економічного суб’єкта власними оборотними засобами для 
проведення реструктуризації на основі розмежування фінансово-експлуатаційних 
потреб економічного суб’єкта. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
економічної діяльності)». – Національна академія статистики, обліку та аудиту, 
Київ, 2020.  

У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні та організаційно-методичні 
засади обліково-контрольного забезпечення реструктуризації на підприємствах 
України у звичайних умовах господарювання та в умовах загрози банкрутства. 
Введено поняття «реструктуризація діяльності з метою запобігання банкрутству» 
для цілей обліково-контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання 
України в умовах ризик-орієнтованого управління.  

Поглиблено визначення поняття «обліково-контрольне забезпечення». 
Висвітлено економічну сутність поняття «резерви», що трактується як наявність 
потенційних можливостей підвищення ефективності операційної та інвестиційної 
діяльності підприємства. За допомогою моделювання як додаткового елементу 
методу бухгалтерського обліку побудовано варіативну модель обліково-
контрольного забезпечення реструктуризації другого типу.  

Удосконалено елементи організації та методики обліково-контрольного 
забезпечення процесу реструктуризації. Пропозиції щодо змін в організаційно-
методичному забезпеченні процесу реструктуризації на підприємствах України 
знайшли відображення у внутрішньому стандарті «Про порядок бухгалтерського 
обліку та контролю резервів на реструктуризацію».  

Ключові слова: обліково-контрольне забезпечення реструктуризації, резерви на 
реструктуризацію, організація обліково-контрольного забезпечення реструктуризації, 
методичні підходи до обліку резервів, варіативна інформаційна модель. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.09 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 
экономической деятельности)». – Национальная академия статистики, учета и 
аудита, Киев, 2020. 

В диссертационной работе углублены теоретические и организационно-
методические положения учетно-контрольного обеспечения на предприятиях 
Украины в обычных условиях хозяйствования и в условиях угрозы банкротства. 
Проведенный анализ литературных и диссертационных источников позволяет 
исследовать эволюцию экономической сущности понятия «учетно-контрольное 
обеспечение» и выявить перспективы его развития. На основе синтеза понятий 
«учетно-аналитическое обеспечение», «информационное обеспечение», «контроль» 
сформирована дефиниция «учетно-контрольное обеспечение», которая практически 
не встречается в научных работах, но имеет важное значение при разработке 
рекомендаций по оптимизации процессов избежания банкротства.  

Рассмотрена и использована теория моделирования как дополнительный 
компонент метода бухгалтерского учета, инструменты которого позволяют 
построить вариативную модель с измененными данными. На основе математической 
модели с помощью метода иерархий определены основные направления и 
последовательность возможных изменений в организации учетного обеспечения 
реструктуризации предприятия при возможной угрозе банкротства.  

Стимуляторы (дестимуляторы) изменений в организации учета 
реструктуризации определялись с помощью анкетирования главных бухгалтеров 
предприятий десяти наиболее успешных холдингов Украины и предприятий 
сельского хозяйства Киевской области. В качестве основных направлений 
возможных изменений в организации учета резервов на реструктуризацию 
определены: усовершенствование информационного обеспечения, изменения в 
формах учета и в организации работы учетного персонала. Эти направления, 
касающиеся изменений в организации учетно-контрольного обеспечения 
реструктуризации, являются основой для стратегического планирования при 
возникающих угрозах банкротства,  

Полученные практические и теоретические результаты позволили представить 
новую интерпретацию понятия «реструктуризация деятельности с целью избежания 
банкротства» для дальнейших разработок учетно-контрольного обеспечения 
реструктуризации деятельности предприятий. Предложения по организационно-
методическому обоснованию процессов реструктуризации на предприятиях 
Украины в условиях кризис-ориентированного управления дают возможность 
построения информационной модели учетно-контрольного обеспечения 
реструктуризации предприятия для обоих типов. В вариативной модели учтены 
изменения в организации учетно-контрольного обеспечения резервов на 
реструктуризацию второго типа (как средства предотвращения банкротства).  

Предложения по совершенствованию организации и методики учета 
обеспечений, которые целесообразно вводить при реструктуризации, отображены в 
разработанном автором Стандарте для внутреннего пользования «О Порядке 
бухгалтерского учета и контроля резервов на реструктуризацию», который 
учитывает требования международного стандарта МСБУ 37 «Обеспечения, 
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условные обеспечения и условные активы» к формированию учетного обеспечения 
процесса реструктуризации. С целью повышения информативности бухгалтерского 
учета резервов на реструктуризацию предложены формы первичных документов, 
которые обеспечивают формирование аналитической информации о состоянии 
предприятия при изменениях во внутреннем и внешнем окружении.  

Задача отображения в корпоративной отчетности результатов 
реструктуризации как средства избежания банкротства требует внесения изменений 
в формы финансовой отчетности.  

В качестве контрольного обеспечения процесса реструктуризации 
используются методические подходы к организации риск-ориентированного аудита. 
Данный подход позволяет обосновать направления усовершенствования 
организационно-методического обеспечения внутреннего контроля в контексте 
защиты интересов участников корпоративных отношений при разработке стратегии 
реструктуризации. Обосновано, что одним из важнейших заданий риск-
ориентированного аудита является определение степени обеспеченности процесса 
реструктуризации собственными и инвестиционными ресурсами. Предложена 
формула, которая характеризует наличие и достаточность у предприятия 
собственных оборотных средств.  

Важным практическим результатом исследования является предложение 
автора осуществлять анализ обеспечения собственными средствами при 
сопоставлении с финансово-эксплуатационными потребностями экономического 
объекта. Информация о средствах на покрытие резервов на реструктуризацию 
раскрывается в предложенной форме информационно-инвестиционного проспекта, 
которая является составляющей корпоративной отчетности предприятия.  

Ключевые слова: учетно-контрольное обеспечение реструктуризации, резервы 
на реструктуризацию, организация учетно-контрольного обеспечения 
реструктуризации, методические подходы к учету резервов на реструктуризацию, 
вариативная информационная модель.  

 
ABSTRACT 

Predko I. Y. Accounting and control support for enterprise restructuring. – 
Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  

The dissertation on obtaining of scientific degree of candidate of economics in 
speciality 08.00.09 “Accounting, analysis and audit (by types of economic activity)”. 
National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 2020. 

The dissertation deals with the theoretical and organizational-methodical bases of 
accounting-control maintenance of restructuring at the enterprises of Ukraine in usual 
conditions of managing and in the conditions of threat of bankruptcy are deepened. The 
concept of “restructuring of activities to prevent bankruptcy” for the purposes of 
accounting and control of enterprises in Ukraine in terms of risk-oriented management was 
introduced. 

The definition of the concept of “accounting and control support” is formed. The 
economic essence of the concept of “reserves”, which recognizes the existence of potential 
opportunities to improve the efficiency of operating and investment activities of the 
enterprise is deepened. Using modell 
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ing as an additional element of the method of accounting, a variable model of 
accounting and control support of the second type of restructuring is built. 

The elements of the organization and methods of accounting support of the 
restructuring process were improved. Proposals for changes in the organizational and 
methodological support of the restructuring process at the enterprises of Ukraine in the 
Internal Standard “On the procedure of accounting and control of reserves for 
restructuring” are reflected.  

Key words: accounting and control support of restructuring, reserves for 
restructuring, organization of accounting and control provision of restructuring, 
methodological approaches to accounting of restructuring reserves, varied informational 
model. 
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