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АНОТАЦІЯ 

 

Предко І.Ю. Обліково-контрольне забезпечення реструктуризації 

підприємств. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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 дисертації вирішено важливе наукове завдання — обґрунтування 

науково-методичних засад обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації (резервів її впровадження) підприємств України як 

складової кризово-орієнтованого управління в умовах невизначеності 

зовнішнього середовища. 

Доведено, що економічна сутність діяльності підприємств полягає в 

пошуках шляхів постійного оновлення, що дає змогу оцінити 

реструктуризацію як об’єктивно необхідний процес забезпечення 

функціонування підприємств у звичайних та кризових умовах 

господарювання. Визначено два типи реструктуризації: постійне оновлення 

та реструктуризація як засіб запобігання банкрутству підприємства, що 

зумовлено суттєвими змінами в діяльності підприємства, а також у його 

зовнішньому оточенні. 

Проведено статистичний аналіз з визначення частки підприємств-

банкрутів у загальній кількості підприємств України, виявлено позитивні 

тенденції до збільшення кількості завершених справ без визнання 

підприємства банкрутом, що підтверджує актуальність дослідження 

реструктуризації як запобіжного засобу для уникнення банкрутства.  

Наведено авторську класифікацію ознак, за якими досліджувані 

підприємства розподілялися на групи, а саме: за типом реструктуризації 
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(1-й і 2-й тип реструктуризації); за належністю до провідних галузей 

економіки України (промисловість, сільське господарство); за 

розміщенням по регіонах; за належністю до великого чи середнього  

бізнесу; за наявністю соціального ефекту від запровадження відповідних 

змін у діяльності підприємства.  

Обґрунтовано одне з основних завдань дослідження — необхідність 

імплементації міжнародних стандартів до національного законодавства з 

бухгалтерського обліку в частині трактування поняття «реструктуризація», 

наведення у відповідних нормативних актах прикладів подій, що можуть 

відповідати визначенню реструктуризації, а також розроблення методичних 

підходів до встановлення обмежень щодо включення окремих витрат до 

складу резервів на реструктуризацію.  

Запропоновано визначення процесу реструктуризації для національних 

стандартів бухгалтерського обліку, що забезпечує можливість оптимізації 

критеріїв згідно з вимогами міжнародних стандартів обліку. 

Наведено класифікаційні ознаки визначення забезпечень (резервів), за 

якими можна сформувати облікову резервну систему підприємства з метою 

запобігання ризикам в умовах кризи. Варіативна інформаційна модель 

обліково-контрольного забезпечення реструктуризації, що ґрунтується на 

авторській класифікації видів резервів, може сприяти підвищенню 

ефективності діяльності підприємств у процесі вибору ними стратегії 

реструктуризації і узгодженню основних принципів обліку зобов’язань 

(обачність і превалювання сутності над формою) з вимогами зовнішнього 

середовища, в якому відбувається діяльність підприємства (конкуренція, 

криза тощо). 

З’ясовано, що проблемі визначення сутності обліково-контрольного 

забезпечення резервів на реструктуризацію підприємств присвячено лише 

незначну частку вітчизняних наукових досліджень за цією тематикою, що й 

зумовило потребу в застосуванні комплексного підходу до подальшого 
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розвитку дефініції «обліково-контрольне забезпечення резервів на 

реструктуризацію» в умовах ризик-орієнтованого управління. 

Проведене опитування персоналу та експертів, аналіз варіантів 

організації обліку резервів на реструктуризацію на досліджуваних 

підприємствах та вивчення зарубіжного досвіду дозволяють зробити 

висновок про доцільність змін у наявній моделі облікової політики. Отримані 

результати перевірено за допомогою методу аналізу ієрархій (МАІ), що дає 

змогу сформувати пріоритетні напрями в організації обліку та внутрішнього 

аудиту при проведенні реструктуризації. Такий підхід ґрунтується на 

системно-діяльнісній концепції, одним з елементів якої є таблиці 

відповідності між системою цілей організації обліку резервів та процесами, 

які відбуваються при проведенні реструктуризації. 

Проведений аналіз з використанням методу експертних оцінок дає 

можливість виокремити пріоритетні напрями змін в організації обліково-

контрольного забезпечення резервів, обліку процесів та ресурсів на 

реструктуризацію, оцінити майбутні результати змін за критеріями впливу на 

результат і сформувати варіативні моделі обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації на основі адаптованого методу ієрархій. 

Встановлено, що найбільший вплив мають такі чинники, як рівень 

кваліфікації та готовності персоналу до змін в організації обліку, а також 

введення додаткових інформаційних джерел обліково-контрольного 

забезпечення. 

Сформульовано авторське визначення поняття «обліково-контрольне 

забезпечення резервів на реструктуризацію» та обґрунтовано його 

особливості в умовах ризик-орієнтованого управління в процесі вибору 

стратегії реструктуризації як засобу запобігання банкрутству.  

Доведено можливість застосування варіативної інформаційної моделі в 

процесі розвитку інструментарію обліково-контрольного забезпечення 

резервів на реструктуризацію. Функції облікового моделювання, визначені 
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вітчизняними дослідниками, дають змогу ефективно використовувати всі 

елементи методу бухгалтерського обліку.  

З використанням методу моделювання визначено етапи розроблення 

облікової політики підприємства, теоретичні та методичні засади 

формування обліково-контрольного забезпечення реструктуризації 

підприємств в умовах ризик-орієнтованого управління, а також побудовано 

його теоретичну модель.  

Запропоновано методичні підходи до формування бюджету резервів на 

реструктуризацію підприємств. Проаналізовано методики нарахування 

резервів на підприємствах, які впроваджують різни типи реструктуризації. Із 

застосуванням авторської методики класифікації забезпечень рекомендовано 

відповідний метод розрахунку для кожного виду забезпечень.  

Розроблено та обґрунтовано методичні засади до застосування 

аналогового підходу і показано його особливу роль при визначенні витрат на 

скорочення персоналу. Запропоновані методичні підходи ґрунтуються на 

аналогії з цінами на ринку аутстафінгу персоналу. 

У зв’язку з реалізацією зазначених вище завдань на особливу увагу 

заслуговує документування як метод бухгалтерського обліку. В роботі 

наведено низку розроблених автором документів, спрямованих на 

підвищення ефективності функціонування варіативної інформаційної моделі 

обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємства в разі обрання 

ним стратегії реструктуризації як засобу запобігання банкрутству.  

З метою імплементації міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

до національного законодавства стосовно резервів на реструктуризацію 

систематизовано ознаки знецінення активів. Уточнення ознак знецінення 

активів є важливим для вдосконалення національних і міжнародних 

стандартів обліку з питань оцінки активів та зобов’язань підприємства за 

справедливою вартістю у звичайних та кризових умовах діяльності. Розкрито 

проблемні питання, пов’язані з використанням справедливої вартості для 

оцінки необоротних активів у разі обрання підприємством стратегії 
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реструктуризації як запобіжного засобу для уникнення банкрутства, та 

запропоновано методичні підходи до визначення резервів, необхідних для 

вирішення цих питань.  

Обґрунтовано, що контроль у моделі обліково-контрольного 

забезпечення діяльності підприємства в умовах кризи представлено 

переважно внутрішнім аудитом (ризик-орієнтованим) як основною 

складовою системи контролю на підприємстві при впровадженні 

реструктуризації як засобу запобігання банкрутству. Проаналізовано його 

переваги та недоліки з метою визначення доцільності запровадження такого 

аудиту в процесі реструктуризації діяльності підприємства в кризових 

умовах, встановлено напрями роботи внутрішнього аудиту при впровадженні 

реструктуризації та наведено етапи роботи відділу внутрішнього аудиту на 

підприємствах при розробленні моделі облікової резервної системи.  

Запропоновано методичні підходи до забезпечення внутрішнім 

аудитом незалежних та об’єктивних гарантій і надання консультацій, 

спрямованих на вдосконалення діяльності компанії в умовах кризи при 

виборі стратегії реструктуризації. З огляду на сформульоване Міжнародним 

інститутом внутрішніх аудиторів визначення функцій внутрішнього аудиту, 

до яких належить надання ним соціально орієнтованої звітності, розроблено 

проєкт інформаційно-інвестиційного проспекту, призначеного для інвесторів 

при прийнятті ними рішень про надання фінансово-кредитних ресурсів чи 

придбання підприємства (його частини). Зазначені підходи можна також 

застосовувати для інвентаризації резервів, що дає змогу знизити ризики 

формування резервного капіталу, для підвищення ефективності процесів 

управління ризиками, контролю та корпоративного управління в кризових 

умовах.  

Обґрунтовано, що методики та методичні рекомендації за своєю 

сутністю є моделюванням, яке поєднує практичний і теоретичний сегменти 

обліку. Запропоновані методичні рекомендації щодо організаційної форми 

облікового забезпечення резервів на реструктуризацію, визначення 
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справедливої вартості відображаються в обліково-контрольному забезпеченні 

діяльності підприємства за допомогою первинних документів, 

бухгалтерських проведень, звітних форм тощо. 

Теоретичні положення і практичні рекомендації автора щодо 

вдосконалення методики бухгалтерського обліку операцій формування та 

використання забезпечень майбутніх витрат і платежів при впровадженні на 

підприємстві стратегії реструктуризації доцільно застосовувати при 

розробленні Внутрішнього стандарту «Про порядок бухгалтерського обліку 

та контролю резервів на реструктуризацію», впровадження якого на 

підприємстві сприятиме змістовій та функціональній єдності всіх резервів як 

у кризових ситуаціях, так і в умовах успішного функціонування суб’єктів 

господарювання.  

 

Ключові слова: резерви на реструктуризацію, обліково-контрольне 

забезпечення, моделювання, організація, методичні підходи, внутрішній 

аудит. 
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ANNOTATION 

 

Predko I.Y. Accounting and control provision for the restructuring of 

enterprises. — The manuscript. 

The dissertation for obtaining of scientific degree of Candidate of Economic 

Sciences in specialty 08.00.09 – accounting, analysis and audit (by types of 

economic activity). National Academy of Statistics, Accounting and Audit of State 

Statistic Service of Ukraine, 2020. 

An important scientific problem is solved in the dissertation – substantiation 

of scientific and methodological foundations of accounting and control support of 

restructuring (reserves of its implementation) of Ukrainian enterprises as a 

component of crisis-oriented management in conditions of uncertain environment. 

It is proved that taking into account the economic essence of the enterprise's 

activity, which is focused on finding the ways of constant updating, the 

restructuring may be characterized as a necessary process of operation of the 

enterprise in both normal and crisis economic conditions. Two types of 

restructuring are identified: continuous renewal and complete restructuring of the 

enterprise in the conditions of crisis, which causes significant changes in the 

activity of the enterprise, as well as in its external environment. 

A statistical analysis of the determination of the share of bankrupt 

enterprises in their total number was performed in order to reduce it. Positive 

trends in the number of completed cases without declaring of bankruptcy were 

defined, which attaches special significance to the studies of restructuring as a 

preventive measure of bankruptcy. 

The author provided the classification of features according to which the 

surveyed enterprises are divided into two groups, namely: type of restructuring; 

affiliation with leading branches of Ukrainian economy (industry and agriculture); 

location in different regions; belonging to large and medium-sized businesses; the 

social effect of implementing appropriate changes in activities. 
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It is substantiated that one of the main tasks of the research is to overcome 

differences between national and international accounting standards in terms of: 

definition of restructuring, absence of examples of events that may correspond to 

the definition of restructuring; the lack of methodological approaches to the 

definition of restrictions on the inclusion of certain costs to the provision of 

restructuring. 

The definition of the restructuring process for the national accounting 

standards is proposed, which enables to optimize the criteria for its implementation 

in accordance with the requirements of international accounting standards. 

The classification features of the definition of provisions (reserves) are 

offered, which allows to form an accounting reserve system of the enterprise in 

order to prevent risks for the enterprise in the conditions of crisis. Recognition of 

the accounting reserve system as a model of accounting and control of the 

activities of enterprises in crisis can significantly improve the efficiency of the 

enterprise in choosing the restructuring strategy (first and second type). The model 

of the accounting reserve system, based on the author's classification of types of 

reserves, allows to overcome the discrepancy between the main principles of 

accounting commitments (prudence and prevalence of the essence over the form) 

and the requirements of the environment in which the enterprise operates 

(overcoming competition, crisis, etc.). 

It was established that the problem of determining the essence of accounting 

and control provision of reserves for enterprise restructuring is treated only in 

small number of domestic scientific researches, which led to the need of using an 

integrated approach for further elaboration of the definition "accounting and 

control provision of reserves for restructuring" and the development of a model of 

accounting and control support for activities of enterprises in crisis (model of 

accounting reserve system). 

Questioning of staff and experts, analysis of accounting options for 

restructuring reserves at selected enterprises and analysis of foreign experience 

allow us to substantiate the need and feasibility of changes in the existing model of 
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accounting policy. The obtained results are verified using the method of 

hierarchies, which allows the formation of priority areas in the organization of 

accounting and internal audit during the restructuring. This approach is based on 

the system-activity concept, which includes tables of correspondence between the 

system of goals of the organization of accounting for reserves and the processes 

that occur during the restructuring. 

The analysis by the method of expert assessments provides an opportunity to 

identify priority areas for changes in the organization of control and accounting of 

reserves, accounting for processes and resources of restructuring, to assess future 

results of changes in terms of impact and to form alternatives based on the adapted 

method of hierarchies. The obtained results prove the high influence of the 

following factors: the level of qualification and readiness of staff for changes in the 

organization of accounting, as well as the introduction of additional information 

sources of control and accounting support. 

The actual definition of term "accounting and control provision of reserves 

for the restructuring of the enterprise" is formed, the peculiarities of the formation 

of accounting and control provision at the enterprises in the conditions of the crisis 

are grounded when choosing the second type restructuring strategy. 

The possibility of variations in the development of the tools of accounting 

and control provision of reserves for restructuring has been proved. The accounting 

modeling features identified by domestic researchers allow effective use of all 

elements of the accounting method. 

There are several stages of formation of accounting policies of the enterprise 

using the modeling method. The theoretical and methodological foundations of 

forming accounting and control support of enterprise restructuring under risk-

oriented management are defined, as well as its theoretical model. 

Methodical approaches to the formation of the budget for the restructuring of 

enterprises are proposed. The methods of accumulating reserves at enterprises that 

implement different types of restructuring are analyzed. Using the author’s method 
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of classification of collateral, it is recommended to apply for each type of collateral 

the appropriate method of calculation. 

Methodical approaches to the use of the analog approach are developed and 

substantiated. This method is of particular importance in determining the costs of 

staff reductions, the proposed methodological approaches are based on analogy 

with the prices in the outstaffing market of staff. 

For the implementation of the above tasks particular attention should be paid 

to documenting as a method of accounting. In the paper, a number of documents 

were developed for the effectiveness of the operation of the accounting and control 

system of the enterprise's activity when selecting its restructuring strategy. 

In order to implement national and international accounting standards for 

restructuring provisions the signs of impairment of assets were codified. Clarifying 

the signs of impairment of assets is important for improving national and 

international accounting standards for valuing assets and liabilities at fair value in 

the ordinary conditions and in the crisis. The problematic issues of the use of fair 

value for the estimation of non-current assets in the choice of the restructuring 

strategy as a preventive measure of bankruptcy are presented and the 

methodological approaches to the determination of the necessary reserves for their 

solution are offered. 

It is substantiated that the control in the model of accounting and control 

support of the activity of the enterprise in the conditions of crisis is represented 

mainly by internal audit (risk-oriented) — as the main component of the system of 

control at the enterprise in implementing the restructuring as a means of 

bankruptcy prevention. Its advantages and disadvantages are considered in order to 

determine the feasibility of introducing such an audit in the process of restructuring 

the activity of an enterprise in crisis conditions. The directions of internal audit in 

implementing the restructuring process are determined. The stages of work of the 

internal audit department at the enterprises in developing the model of accounting 

reserve system are outlined. 
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Methodical approaches in internal audit to providing the independent and 

objective guarantees and consultations aimed at improving the company's activities 

in the context of crisis and selecting a restructuring strategy are developed. Those 

approaches are based on the functions of internal audit determined by the 

International Institute of Internal Auditors, namely: providing socially oriented 

project reports (investment prospects), which enables an investor to make a 

decision on granting financial and credit resources or acquiring an enterprise (its 

parts); compiling inventory of reserves, which allows to reduce the risks of 

formation of reserve capital; using systematic and consistent approaches to 

assessing and improving the effectiveness of risk management, control and 

corporate crisis management processes. 

Methods and methodical recommendations are simulations that combine 

practical and theoretical accounting segments. Proposed methodical 

recommendations: the expediency of introducing complex organizational forms, 

models of the accounting reserve system of the enterprise, fair value determination, 

are reflected in the accounting and control of the company's activities with the help 

of documents, postings, reporting forms, etc. and are combined on certain 

conceptual basis for solving certain problems in selection of restructuring strategies. 

Devised during the work on the dissertation, the theoretical positions and 

recommendations of the author aimed at the improvement of the accounting 

methods regarding the operations of formation and use of the provision of future 

costs and payments when implementing the strategy of restructuring at the 

enterprise should be used in the development of the project P(S)A "Reserves" 

(„About the order of accounting and control of reserves for restructuring“), the 

implementation of which will result in the content and function unity of all 

reserves both in crisis situations and in the process of successful functioning of 

economic entities in order to prevent the occurrence of crisis.  

Key words: reserves for restructuring, accounting and control support, 

modeling, organization, methodological approaches, internal audit. 
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ВСТУП 

 

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 всі 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 розглядалися 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 
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методичні підходи до обліку таких забезпечень не враховують завдання 

реструктуризації в умовах ризик-орієнтованого управління.  

Питання розроблення 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 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 
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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; 
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 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; 

 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 здійснювалося 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 
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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 в 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 здійснення реструктуризації як 
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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; 
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 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 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 
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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 
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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-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 в 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Концептуальні передумови визначення економічної сутності 

реструктуризації діяльності суб’єктів господарювання 

 

Філософія трактує діяльність як специфічний вид активності людини, 

спрямований на пізнання та перетворення навколишнього світу, в тому числі 

самої себе та умов свого існування. В економічному словнику діяльність 

визначено як процес взаємодії людини з довкіллям, завдяки чому вона досягає 

свідомо поставленої мети, що виникла внаслідок появи потреби [217, с. 47].  

Розрізняють багато видів діяльності людини. Зокрема, економічна 

діяльність охоплює всі види господарської діяльності людей із задоволення 

їхніх потреб і забезпечення матеріальних умов життя. У ст. 3 Господарського 

кодексу України наведено таке визначення діяльності підприємства: «Під 

господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання 

у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію 

продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що 

мають цінову визначеність» [41]. 

Економічна діяльність суб’єктів господарювання відбувається в умовах 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. Нові підходи до 

управління цими суб’єктами на тлі підвищеного економічного ризику 

потребують створення дієвих інформаційних систем, здатних забезпечити 

керівництво своєчасною та деталізованою інформацією. Необхідність 

оперативного реагування керівних структур на постійно змінюване зовнішнє 

середовище і прийняття ефективних рішень з урахуванням впливу ризиків на 

динаміку ринкових показників ставить перед сучасною теорією і практикою 

питання щодо створення нової інформаційної системи на базі 

бухгалтерського обліку.  
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Дослідженню питань припинення діяльності суб’єктів господарювання 

з подальшим відображенням в обліку присвятили свої роботи відомі 

вітчизняні та зарубіжні вчені: Ф. Бутинець [20, 21], М. Дем’яненко [51], 

В. Пархоменко [156–158], В. Сопко [231, 232], В. Терещенко [24], Я. Соколов 

[229, 230] та ін. Поняття ризику пов’язується вченими з негативними 

проявами небезпеки, загрози, невизначеності, ненадійності, випадковості, 

збитків.  

В економічній літературі ризик переважно трактується як 

невизначеність [43, 45, 52, 55]. В аспекті стратегічного управління ризик і 

невизначеність слід розглядати як імовірність негативних наслідків 

запланованих або здійснених господарських операцій, що має вплив на 

економічні показники підприємства, тому доцільно характеризувати 

діяльність підприємств у сучасних умовах господарювання як «діяльність в 

умовах невизначеності та ризику».  

У Господарському кодексі України (ст. 3) визначено пріоритетність 

господарської (операційної) діяльності перед іншими видами: фінансовою та 

інвестиційною, а також уточнено визначення термінів «підприємництво» та 

«суб’єкти господарювання» [41]. Операційна діяльність суб’єктів 

господарювання досліджується в більшості наукових праць з 

бухгалтерського обліку. Доцільно розподілити ці дослідження за напрямами: 

діяльність у звичайних умовах та діяльність у період виникнення передумов 

банкрутства, припинення діяльності тощо.  

Дослідженню проблем інвестиційної діяльності присвячено праці 

провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема В. Жука [66–69], 

А. Пересади [161], Р. Холта [258]. У бухгалтерському обліку найбільш 

системно інвестиційну діяльність вивчають Я. Крупка та І. Назарова. В їхніх 

працях інвестиційна діяльність вітчизняних підприємств пов’язана зі 

стратегіями реорганізації, реструктуризації тощо [101–103, 139]. Облікове 

забезпечення інвестиційної привабливості як складової системи безпеки 

підприємства в аграрній галузі досліджує В. Жук [69].  
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Однак слід зазначити, що методологічні і теоретичні аспекти 

інвестиційної діяльності в умовах невизначеності та ризику зовнішнього 

середовища потребують подальших досліджень. 

Зважаючи на викладене вище, можна констатувати, що є об’єктивна 

потреба у вивченні та вирішенні проблем обліково-контрольного 

забезпечення в умовах невизначеності й ризиків, використання результатів 

операційної та інвестиційної діяльності при впровадженні стратегії 

реструктуризації. Для розв’язання поставлених завдань варто проаналізувати 

основні тенденції змінення різних видів показників діяльності підприємств 

України (див. дод. А1). Динаміка більшості з них упродовж 2010–2018 рр. 

свідчить про негативні тенденції в діяльності вітчизняних підприємств: 

незважаючи на зростання показників (що пов’язано з підвищенням цін на 

продукцію), простежується зниження ефективності діяльності за такими 

видами діяльності, як операційна та інвестиційна. У статистичній звітності 

дані про фінансову діяльність не виділено окремим рядком, оскільки у 

звітності, яку надають суб’єкти господарювання органам державної 

статистики, не виокремлено цей вид діяльності. Проте є всі підстави для 

прогнозування зниження її показників. 

Отже, аналіз статистичних даних щодо вітчизняних підприємств дає 

можливість зробити висновок про необхідність впровадження превентивних 

заходів за всіма видами їх діяльності.  

Питання невизначеності та ризиків зовнішнього середовища для 

діяльності підприємств тісно пов’язані з проблемами банкрутства в Україні. 

Упродовж 2011–2016 рр. кількість підприємств-банкрутів постійно зростала і 

лише з 2017 р. почала знижуватися. Протягом 2011 р. кількість банкрутств 

зростала, досягши максимального значення — 6745. Надалі цей показник 

почав зменшуватися (у 2012 р. — до 4631), і така тенденція зберігається й 

донині (табл. 1.1). На основі аналізу статистичних даних можна 

констатувати, що на кінець 2018 р. кількість справ, закінчених 

провадженням, скоротилася до 1754, що на 7,3 % менше порівняно з 2017 р. і 
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майже на 83,4 % менше, ніж у 2011 р. Загальне число справ, у яких винесено 

постанови про визнання банкрутом, у звітному періоді на кінець 2018 р. 

становило 1125, що на 10,0 % менше, ніж у 2017 р.  

Таблиця 1.1 

Аналіз кількості справ про відновлення платоспроможності підприємств-

боржників чи визнання їх банкрутами в Україні, 2011–2018 рр. 

Рік 

Кількість справ, 

завершених 

провадженням 

Темпи 

приросту, 

% 

Загальна кількість справ, у яких 

винесено постанови про визнання 

банкрутом у звітному періоді 

Темпи 

приросту, 

% 

2011 10382 – 6745 – 

2012 7583 –36,9 4631 –45,6 

2013 5697 –33,1 3359 –37,9 

2014 3324 –71,4 2095 –60,3 

2015 2406 –38,1 1799 –16,4 

2016 2101 –14,5 1385 –29,9 

2017 1892 –11,0 1238 –11,8 

2018 1754 –7,3 1125 –10,0 

Джерело: складено автором за даними [64]. 

 

У 2018 р. було прийнято новий Кодекс України з процедур банкрутства 

(набув чинності 2019 р.), тому формально, внаслідок змін у порядку 

визначення банкрутом суб’єкта господарювання, відбулося скорочення 

кількості боржників, але фактично ситуація з підприємствами, які 

перебувають на межі банкрутства, не змінилася, якщо порівнювати з 

базовими (2011–2012) роками. 

Більшість збанкрутілих підприємств належать до недержавної форми 

власності та зазнають ліквідації. Одним із чинників їх банкрутства є 

неспроможність своєчасно виконувати свої боргові зобов’язання, втрата 

платоспроможності. Зниження платоспроможного попиту на зовнішньому і 

внутрішньому ринках на товари, роботи і послуги українських підприємств 

негативно вплинуло на їхню діяльність. Крім того, це призвело до зменшення 

обсягу обігових коштів, що, у свою чергу, змусило підприємства обмежувати 

витрати через скорочення випуску продукції, призупинення проєктів 

розвитку і розширення діяльності.  
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Значна кількість підприємств у такій ситуації зіткнулася з проблемами 

платоспроможності, що підтверджується результатами аналізу кількості справ 

про відновлення платоспроможності підприємств-боржників або визнання їх 

банкрутами впродовж 2011–2018 рр., а також даними Світового банку. 

Згідно з дослідженням Світового банку «Doing Business», у 2018 р. 

Україна посіла лише 145-те місце (2017 р. — 149-те) за показником 

урегулювання неплатоспроможності, а показник «банкрутство» залишився 

без змін, що свідчить про неефективність чинної системи банкрутства.  

Прийняття нового Кодексу України з процедур банкрутства дає надію 

на подальше зростання показника «врегулювання питання щодо 

неплатоспроможності» та зниження показника «банкрутство» (див. табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 

Індексні значення рейтингу Світового банку «Doing Business» 

Назва індексів 
Роки 

2015 2016 2017 2018 

Започаткування бізнесу 69 76 30 70 

Отримання дозволів на будівництво 68 70 140 139 

Реєстрація власності  88 59 61 64 

Отримання кредиту 14 17 19 17 

Захист прав інвесторів  107 109 88 87 

Оподаткування  157 108 107 106 

Виконання зобов’язань за контрактом 44 43 98 98 

Банкрутство  141 142 141 141 

Врегулювання неплатоспроможності 153 151 149 145 

Позиція в загальному рейтингу  142 136 112 96 
 

Джерело: [73]. 

 

Новий Кодекс України з процедур банкрутства [88] передбачає 

підвищення рівня відповідальності менеджменту підприємства-боржника за 

невжиття заходів щодо запобігання неплатоспроможності. До таких 

запобіжних заходів належить насамперед реструктуризація.  
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Частина українських підприємств і навіть окремі галузі економіки є 

потенційними банкрутами. Наявність негативних тенденцій у діяльності 

суб’єктів господарювання підтверджується результатами аналізу динаміки 

капітальних інвестицій в основних галузях економіки.  

Динаміка капітальних інвестицій за видами промислової діяльності 

свідчить про їх високі темпи впродовж останніх років передусім у 

низькотехнологічних виробництвах. Нині ці галузі швидко розвиваються, що 

невдовзі матиме мультиплікативний ефект для суміжних галузей економіки. 

Інвестиції в окремі види високо- і середньотехнологічних виробництв 

зростали помірними темпами (табл. 1.3). При цьому слід звернути увагу на 

нестабільну тенденцію щодо динаміки капітальних інвестицій у металургійне 

виробництво.  

 

Таблиця 1.3 

Лідери зростання за індексами капітальних інвестицій по видах промислової 

діяльності у 2013–2017 рр., % до відповідного періоду попереднього року 

 

Види економічної діяльності 

Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 до 

2012 

2018 

Текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

101,7 105,5 135,9 167,7 113,8 278,3 90,4 

Виготовлення виробів з 

деревини, виробництво паперу 

та поліграфічна діяльність 

138,6 62,0 150 93,6 180,3 217,5 104,5 

Виробництво комп’ютерів, 

електронної продукції 
96,6 80,7 130,7 152,9 120,7 188,0 103,3 

Виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції 

103,1 76,2 83,1 153,5 150,6 150,9 124,7 

Виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

115,6 119,7 91 94,3 111,9 132,9 124,3 

Виробництво електричного 

устаткування 
96,1 66,3 99,3 136,6 148,1 128,0 0109,2 
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Закінчення таблиці 1.3 

Виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж 

машин та устаткування 

119,3 54,8 94,3 131,2 145,8 117,9 99,5 

Металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин та 

устаткування 

114,9 89,9 83,5 105,9 126,7 115,7 134, 6 

Переробна промисловість 107,7 79 86,3 114,4 129,1 108,4 121,1 

Джерело: [237]. 

 

Значний спад капітальних інвестицій спостерігався в Україні протягом 

2014–2015 рр., тоді як у 2017–2018 рр. відбулося зростання (переважно 

завдяки збільшенню ціни на продукцію). Загалом у структурі капітальних 

інвестицій роль добувної промисловості протягом останнього періоду 

знижувалася, і лише в 2017 р. її частка дещо зросла. Питома вага капітальних 

інвестицій у виробництво коксу перебуває на стабільному рівні (0,7–0,8 %), а 

у металургійне виробництво — знижується (табл. 1.4). 

 

Таблиця 1.4 

Структура капітальних інвестицій за видами промислової діяльності  

і технологічними секторами переробної промисловості в Україні, млрд грн 

 

Вид економічної діяльності, 

технологічна група 

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 
32,2 22,8 22,1 20,5 20,0 25,2 27,0 

Переробна промисловість 39,8 42,2 49,6 52,9 50,6 51,6 50,5 

Низькі технології 15,6 18,1 20,0 21,5 21,7 20,6 21,1 

Виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів 
12,5 14,2 16,1 15,0 15,6 13,1 15,1 

Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

0,4 0,4 0,7 1,1 1,6 1,4 0,9 

Виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин та устаткування 
1,0 1,2 1,0 1,1 1,3 1,4 1,3 

Середні технології 14,1 14,7 19,1 19,9 19,3 20,4 20,6 

Виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 
1,3 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 
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Закінчення таблиці 1.4 

Виробництво гумових і пластмасових 

виробів 
3,5 3,5 4,1 4,2 5,4 6,5 6,6 

Металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин та 

устаткування 

9,4 10,5 14,3 14,9 13,2 13,2 13,2 

Високі технології 10,0 9,5 10,5 11,6 9,7 10,6 8,8 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 
2,7 2,6 2,4 2,2 1,5 2,1 1,4 

Виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 
0,8 0,9 1,7 1,9 1,5 1,4 1,2 

Виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 
0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,4 

Виробництво електричного устаткування 0,8 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 1,0 

Виробництво машин та устаткування, не 

віднесених до інших угруповань 
2,8 2,2 2,4 2,2 2,0 2,2 2,0 

Виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 

2,7 2,8 2,9 3,9 2,9 3,3 2,8 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
26,4 33,0 27,3 25,0 27,5 21,2 20,9 

Водопостачання; каналізація, поводження 

з відходами 
1,6 1,9 1,0 1,6 1,8 1,9 1,6 

Джерело: складено автором за [237]. 

 

Загалом позитивне явище зростання капітальних інвестицій у 

переробну промисловість супроводжується збільшенням питомої ваги 

низько- та середньотехнологічних виробництв (особливо у харчовій 

промисловості та металургії). Цілком очевидно, що теперішній галузевий 

розподіл капітальних інвестицій у промисловість не забезпечує вирішення 

завдань структурної модернізації національного виробництва в перспективі. 

Отже, особливе місце в реалізації стратегії реструктуризації 

підприємств як засобу запобігання банкрутству має посісти зростання 

інвестиційної активності (зокрема, капітальних інвестицій). Готовність 

суб’єктів бізнесу вкладати кошти в реструктуризацію, в тому числі у 

виробничі активи, критично залежить від інвестиційного клімату в країні. 

Інвестиційний клімат як сукупність політико-економічних, юридичних та 

інституційних рамок, у яких функціонують ринки, визначає рівень 



38 
 

трансакційних витрат і ризиків для бізнесу (його започаткування, розвитку та 

закриття).  

Як економічну категорію поняття «реструктуризація» слід розглядати в 

широкому і вузькому значеннях. 

У широкому сенсі під реструктуризацією розуміють процес 

комплексної зміни методів функціонування й управління підприємств на 

основі пристосування до умов та потреб ринку. Реструктуризація являє 

собою комплексну оптимізацію всіх систем функціонування підприємства як 

бізнес-структури шляхом її реорганізації — перетворення організаційно-

економічної, виробничої, фінансової, збутової, маркетингової систем 

відповідно до основних змін зовнішніх та внутрішніх факторів, 

орієнтованого на досягнення основних цілей та завдань розвитку. 

Насамперед це стосується підвищення економічної ефективності діяльності 

підприємства, його фінансової стабільності, зростання 

конкурентоспроможності, підвищення ринкової вартості активів та інших 

основних показників.  

У вузькому значенні термін «реструктуризація» використовують для 

опису визначених дій щодо конкретних систем та структури підприємства. 

Якщо основним об’єктом зміни є організаційна структура підприємства, то 

реструктуризація — це зміна зазначеної структури. Якщо розглядають 

структуру бізнес-процесів, тоді реструктуризація спрямована на їх зміну. 

Проте найчастіше досліджуване поняття використовують для відображення 

змін структури заборгованості підприємства. У такому випадку 

реструктуризація означає процедури впорядкованої зміни умов погашення 

заборгованостей підприємства, узгоджені між кредитором та боржником, які 

проводяться через неспроможність боржника виконувати свої боргові 

зобов’язання у первинно встановлені строки. Реструктуризація передбачає 

зміни умов боргового контракту, згідно з якими кредитор робить боржнику 

певну поступку або надає перевагу (пільгу). Наприклад, кредитор може 

погодитися на подовження терміну погашення, тимчасово відстрочити 
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окремі чергові платежі або прийняти менший платіж. На державному рівні 

застосовують і такі методи, як інвестиційний податковий кредит, випуск 

боргових зобов’язань тощо.  

Отже, залежно від типу структурного зрізу формують відповідні цілі й 

завдання проведення змін.  

Нарешті, реструктуризацію розглядають як високоефективний 

ринковий інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств 

(організацій). У такому контексті це програма та набір засобів для здійснення 

комплексної оптимізації механізму функціонування підприємства відповідно 

до вимог зовнішнього середовища та виробленої стратегії розвитку, 

орієнтованої на принципове поліпшення управління підприємством, 

підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, та 

ефективності виробництва на основі сучасних підходів до управління, в тому 

числі методології управління якістю, реінжинірингу бізнес-процесів, 

інформаційних технологій і систем. 

Економічна сутність реструктуризації визначається чотирма основними 

складовими: 1) змістом процесу реструктуризації; 2) його об’єктом; 3) метою 

та завданнями; 4) факторами (причинами) її здійснення. 

Зміст процесу реструктуризації полягає у створенні умов для 

ефективного використання всіх чинників виробництва з метою підвищення 

фінансової стабільності та конкурентоспроможності. Її об’єктом можуть бути 

будь-які елементи підприємства, тобто системи та/або підприємство загалом. 

Найчастіше, характеризуючи об’єкт реструктуризації, виділяють окремі 

елементи системи (фінанси, виробництво, збут, організація) чи розглядають 

їх у сукупності.  

Мета та завдання реструктуризації. Реструктуризація як складова 

стратегії розвитку підприємства є одним з інструментів досягнення 

довгострокових цілей підприємства, для реалізації яких у подальшому мають 

бути задіяні інші механізми використання переваг, які створюються в процесі 

реструктуризації.  
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Фактори (причини) реструктуризації. Більшість дослідників — 

Л.П. Бєлих, М.А. Федотова [7], О.А. Гавриш, Т.В. Іванова [28], В.Ф. Гамалій 

[31], В.М. Гриньова [45] та ін. вважають, що процес реструктуризації 

відбувається в результаті змінення зовнішніх умов функціонування та у 

зв’язку з необхідністю пристосування до умов або змінення умов 

зовнішнього середовища. Необхідність змінення внутрішнього стану 

підприємства як причину реструктуризації розглядають рідше.  

Досягнення економічної теорії дозволяють зробити висновок, що 

динаміка розвитку підприємства як економічної системи тісно пов’язана зі 

станами, в яких ця система може перебувати в будь-який момент часу. На 

сьогодні можна виділити п’ять таких станів:  

1) під ідеалом будемо розуміти стан, до якого підприємство прагне, але 

не може його досягти, тобто таке його положення, в якому воно функціонує 

без будь-яких затрат, що в реальному житті неможливо;  

2) катастрофу розглядаємо як стан, у якому підприємство не хоче 

опинитися ні за яких умов;  

3) поточний стан (фактично досягнутий) розглядають як стан 

підприємства, в якому воно перебуває на цей момент;  

4) прогнозний стан (очікуване майбутнє) — це стан підприємства, в 

якому воно очікує опинитися;  

5) цільовий стан (бажане майбутнє) розглядають як стан підприємства, 

в якому воно хоче опинитися в майбутньому [11, с. 121]. 

У процесі розвитку підприємство прагне до ідеалу. При цьому на його 

діяльність постійно впливає ціла низка факторів, які умовно можна 

розподілити на три групи: 

1) постійно діючі фактори з нециклічними властивостями, наприклад 

науково-технічний прогрес, демографічні чинники, використання природних 

ресурсів тощо; 

2) постійно діючі циклічні фактори, такі як економічні, соціальні; 
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3) випадкові і тимчасові фактори, наприклад природні катаклізми, 

стихійні лиха [11, с. 122–144]. 

Динаміка розвитку підприємства пов’язана з впливом наявних факторів 

та умов, хоча в подальшому ці фактори і умови також можуть змінитися та 

породити вже інші тенденції розвитку підприємства. 

Сучасні підприємства перебувають в умовах зростаючої 

невизначеності і динамічності соціально-економічного середовища, що 

характеризується складною нелінійною системою політичної, соціально-

економічної, конкурентної і технологічної взаємодії.  

Визначення категорії реструктуризації в наукових працях має 

дискусійний характер. Деякі дослідники [7, 28, 31, 56, 90, 119, 120, 124, 135] 

розглядають це поняття, ототожнюючи його з санацією, а в деяких роботах, 

навпаки, стратегію реструктуризації визначають як дії, протилежні санації. 

На рис. 1.1 наведено схему класифікації типів реструктуризації. 

 

 

 

Рис. 1.1. Схема класифікації типів реструктуризації 

(складено автором за [7, 28, 31, 56, 90, 119, 120, 124, 135]) 

Фінансово-економічний розвиток 
підприємства (планова 

реструктуризація) 

Забезпечення діяльності 
підприємства і вирішення проблем 
соціального та природоохоронного 

характеру (реструктуризація як 
метод 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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Заходи санаційної реструктуризації приводять до відновлення 

платоспроможності і ліквідності, а організація заходів з профілактичної 

реструктуризації передбачає відновлення прибутковості, запобігання 

неплатоспроможності та банкрутству. 

Отже, на нашу думку, реструктуризацію не слід ототожнювати з 

санацією і розглядати як сукупність профілактичних заходів для реалізації 

наступальної стратегії. Однією з головних умов ефективності впровадження 

наступальної стратегії на підприємствах в умовах кризи є запровадження 

процесу реструктуризації з відповідним відображенням у системі обліково-

контрольного забезпечення діяльності підприємств. Якщо умови діяльності 

підприємств змінюються (наприклад, під впливом економічної та політичної 

криз), то загальна стратегія діяльності розподіляється на два напрями 

(рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Загальні стратегії діяльності підприємства в умовах кризи 

(розроблено автором) 

 

Так, для підприємств групи «Метінвест» (акредитація за кордоном — 

Metinvest B.V.) можна розглянути ситуацію запровадження наступальної 

стратегії реструктуризації відповідно до кризових умов господарювання 

(29 січня 2015 р. Високий суд Англії та Уельсу санкціонував введення 

тимчасового мораторію на дії примусового характеру держателями 

незабезпечених облігацій), які могли б призвести до банкрутства, але ані 
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компанія Metinvest B.V., ані її дочірні або афілійовані компанії не ініціювали 

процедуру банкрутства.  

У травні 2016 р. Metinvest B.V. оголосив про узгодження ключових 

умов реструктуризації («Ключові умови реструктуризації» [2]) своїх 

облігацій і договорів передекспортного або доекспортного фінансування. 

Згідно з цим документом, очікувалося, що всі дочірні та афілійовані компанії 

Metinvest B.V. продовжать свою діяльність та виконуватимуть свої поточні 

зобов’язання в нормальному режимі незалежно від введення мораторію. На 

підприємствах холдингу запроваджувалася стратегія реструктуризації як 

засіб запобігання банкрутству.  

Реструктуризацію як планову стратегію доцільно розглянути на 

прикладі холдингу «Астарта» (виробництво зернових та олійних культур). 

Інвестиції, які заходять на підприємства холдингу, мають планову основу. 

Так, у 2017 р. виробничий підрозділ «Лист-Ручки» холдингу запровадив 

органічне землеробство. Агропромхолдинг «Астарта-Київ» також проводить 

реструктуризацію системи управління молочними фермами для підвищення 

ефективності та прибутковості виробництва. Такий вид реструктуризації у 

холдингу передбачає:  

 відкриття кормоцентру; 

 створення всередині компанії структури зооветсервісу; 

 змінення організаційної структури ферм і посадових обов’язків 

ключових працівників; 

 впровадження нової системи мотивації персоналу. 

Отже, при визначенні економічної сутності діяльності підприємства 

питання реструктуризації є найважливішим питанням, і саме тому уточнення 

сутності цієї категорії, виокремлення її дефініції серед поширених термінів, 

таких як «реформування», «реконструкція», «санація», «модернізація», 

дозволить більш ефективно підійти до формування її обліково-контрольного 

забезпечення.  

Розглянемо відмінності у визначенні цих понять (докладніше див. 

дод. Б1). Ці терміни дійсно частково збігаються за змістом з поняттям 
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«реструктуризація», але вони не ідентичні. У літературі трапляються також 

терміни «реструктуризація активів», «реструктуризація пасивів», 

«реструктуризація боргів» підприємства. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою реструктуризацію 

проводять постійно, в тому числі й на підприємствах, які успішно 

функціонують, з метою оновлення бізнесу (для майбутнього розвитку 

підприємства, адекватного змінення системи і методів управління). Тобто 

реструктуризація стає елементом динамічного пристосування до мінливих 

ринкових умов і зумовленого ними загострення конкуренції. Неоднозначність 

результатів аналізу терміна «реструктуризація» пояснює різноманітність 

трактувань, які використовуються в науковій літературі (табл. 1.5).  

 

Таблиця 1.5 

Змістова оцінка терміна «реструктуризація» 
 

Категорія Характеристика Автори 

Процес Процес перетворень на підприємстві, 

що приводить до змінення структури 

фінансової, економічної, технічної, 

управлінської та організаційно-

правової сфер діяльності 

А.В. Попович [175], 

Ж.Л. Крисько [100, с. 162], 

О.В. Курінний [110, с. 227], 

Д.М. Стеченко, 

О.С. Омельченко [238, с. 61] 

Стратегія* Стратегія  забезпечення оптимальної 

структури підприємства в кризових 

умовах господарювання 

Авторське бачення 

Інструмент Інструмент реалізації перетворень на 

підприємстві, спрямованих на 

формування ефективної структури 

капіталу та виробничо-господарських 

процесів 

І.П. Отенко [151, с. 19],  

Т.В. Кулініч [109, c. 553], 

Д.М. Стеченко, 

О.С. Омельченко [238, с. 61] 

Функція Функція менеджменту підприємства в 

управлінні структурними 

перетвореннями, спрямованими на 

приведення структури діяльності у 

відповідність до умов господарювання 

Д.М. Стеченко, 

О.С. Омельченко [238, с. 61] 

Джерело: доповнено автором за [175]; * внесок автора. 

 

Так, основна частина вітчизняних і зарубіжних науковців визначають 

реструктуризацію як «процес організаційно-економічних, правових та 

технічних перетворень, що зумовлюють зміну організаційної, виробничої, 

технологічної та управлінської структур підприємства» [238, с. 61]. 
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Розбіжність у визначенні категорії, до якої відносять реструктуризацію, 

пояснюється різкими змінами в зовнішньому та внутрішньому оточенні 

суб’єктів господарювання. Коли науковці досліджують стратегії управління 

підприємством з метою запобігання банкрутству, то реструктуризація є, 

відповідно, стратегією або інструментом структурних перетворень, а в разі 

зосередження їхньої уваги на сутності реструктуризації її називають 

процесом. А.В. Попович пропонує враховувати словотвірний аспект та 

розглядає семантичне значення морфеми -ац’ій-, яка означає опредметнену 

дію. Підтримуємо думку, що такий морфологічний аналіз дає змогу 

підтвердити, що реструктуризація — це процес, оскільки досліджуваний 

термін має морфему із семантикою процесуальності, тривалості дії [175]. 

Ми приєднуємося до більшості науковців, які вбачають у 

реструктуризації адаптаційну ціль підприємства, тобто необхідність 

пристосуватися до зовнішніх умов, але пропонуємо розглядати зміни в 

зовнішньому середовищі більш глобально, що має сенс, оскільки постійно 

з’являються нові умови господарювання: інтеграція, глобалізація, 

децентралізація влади, підвищуються стандарти якості продукції, 

змінюються ринкові пріоритети, зростає конкуренція, що не дає змоги 

підприємству тривалий час зберігати сформовану структуру діяльності та 

змушує максимально швидко і точно реагувати на нові вимоги для 

утримання та зміцнення позицій на ринку. На адаптаційній меті 

реструктуризації концентрують свою увагу С.Б. Довбня [56], І.П. Отенко 

[151], В.Ф. Гамалій, О.М. Кошик [31], А.В. Попович  [175] (див. табл. 1.6). 

Зважаючи на позитивний досвід проведення реструктуризаційних 

змін другого типу на промислових підприємствах України (зокрема, 

підприємствах холдингу «Метінвест»), у пропонованій роботі основну 

увагу приділено обліково-контрольному забезпеченню процесу 

реструктуризації системи управління підприємством, що передбачає 

перебудову в організаційно-економічній, виробничій, фінансовій, збутовій, 

маркетинговій системах відповідно до основних змін зовнішніх та 

внутрішніх факторів.  
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Таблиця 1.6 

Визначення сутності терміна «реструктуризація» в наукових працях 
Ціль Визначення терміна Автор  

Запобігання 

банкрутству*  

Здійснення організаційно-економічних, правових, 

технічних заходів, спрямованих на зміну структури 

підприємства, його управління, форм власності, 

організаційно-правових форм, здатних привести 

підприємство до фінансового оздоровлення. 

Методичні 

вказівки щодо 

проведення 

реструктуриза

ції державних 

підприємств 

[130, с. 3] 

Інвестиційна 

привабливість* 

Cтратегічна перебудова внутрішніх взаємозв’язків 

підприємства з метою максимальної відповідності його 

організаційної структури наявним на даний момент 

умовам зовнішнього середовища 

Авторське 

бачення 

Відновлення 

платоспромож-

ності 

Набір «лікарських засобів» для відновлення втраченої 

відповідності структур, що полягає у здійсненні 

комплексу заходів щодо зміни організаційної, 

виробничо-технологічної, збутової, фінансової структури 

підприємства 

Т.В. Кулініч 

[109, c. 553] 

Адаптація  

до умов 

господарюван-

ня 1-го типу*  

Спосіб забезпечення оптимального функціонування 

підприємства в безперервно змінних ринкових умовах 

згідно зі стратегією його розвитку шляхом проведення 

комплексу заходів організаційно-економічного, техніко-

технологічного і фінансового характеру 

С.Б. Довбня 

[56, с. 41] 

Засіб адаптації підприємства до зовнішнього 

середовища, що реалізується за допомогою комплексу 

організаційно-економічних, правових, технічних 

заходів, спрямованих на зміну організаційної 

структури та функціональних сфер діяльності 

підприємства 

І.П. Отенко 

[151, с. 19] 

Адаптація  

до умов 

господарювання 

2-го типу* 

Комплекс заходів надзвичайного характеру, 

спрямованих на «виживання» підприємства в умовах 

кризи, породжений загальною макроекономічною 

ситуацією, зміною загальної кон’юнктури або впливом 

внутрішніх для підприємства факторів 

В.Ф. Гамалій, 

О.М. Кошик, 

Н.І. Легінькова 

[31, с. 40] 

Перебудова підприємства як системи, зміна складу, 

змісту складових частин, пропорцій і зв’язків між ними 

з метою реалізації нової стратегії або тактики під 

впливом факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища 

М.П. Калиниче-

нко [78, с. 28],  

І.А. Шаралда-

єва [266, с. 26], 

Джерело: доповнено автором за [175]; * внесок автора. 

 

Отже, за результатами досліджень сучасного стану економічної теорії, 

в рамках авторського бачення, визначено два типи реструктуризації 

підприємств: реструктуризація першого типу — внутрішньосистемна 

(постійна, адаптаційна першого типу) і другого типу — реструктуризація 
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системи управління підприємством (адаптаційна другого типу, інвестиційна). 

Реструктуризацію системи управління підприємством (другий тип) доцільно 

також назвати реструктуризацією на випередження. 

Внутрішньосистемна, або постійна (планова), реструктуризація 

здійснюється з метою оновлення діяльності підприємства. Часткова або 

повна реструктуризація підприємства передбачає зміни, які за своєю 

природою є глобальними і внаслідок запровадження яких можуть 

відбуватися зміни у певних видах діяльності.  

Запропонований автором порядок розподілу підприємств різних галузей 

за двома групами має на меті отримання найбільш переконливих результатів 

щодо ролі реструктуризації у збереженні та подальшому розвитку 

підприємства. Для дослідження було обрано підприємства групи «Метінвест» 

(перше місце у рейтингу холдингів). Достовірність отриманих даних щодо 

важливості проведення реструктуризації та нарахування резервів на її 

впровадження підтверджено основними фінансовими показниками зазначених 

підприємств (див. дод. А2, А3, А4). 

Спираючись на позитивний досвід підприємств холдингу «Метінвест» 

у проведенні реструктуризаційних змін у своїй діяльності (у 2015 р. перед 

підприємствами холдингу постала загроза банкрутства, а вже в 2017–2018 рр. 

вони посідали перші позиції в рейтингах вітчизняних холдингів), основну 

увагу в дослідженні було приділено обліково-контрольному забезпеченню 

процесу реструктуризації системи управління підприємством (як засобу 

запобігання банкрутству), який передбачає перебудову організаційно-

економічної, виробничої, фінансової, збутової, маркетингової систем для 

адекватного реагування на змінення зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Одним з основних критеріїв відбору підприємств для дослідження були 

фінансові показники їхньої діяльності (табл. 1.7), оскільки саме їх 

використовують для складання рейтингів конкурентоспроможності 

підприємств на вітчизняному та міжнародних ринках. Це дозволяє зробити 

об’єктивний вибір, уникаючи суб’єктивізму вузькопрофесійних суджень 

автора. 
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Таблиця 1.7 

Фінансові показники десяти найбільших холдингів України (млрд грн) 

 

Компанії 
Дохід 

2018 

Дохід 

2017 

Дохід 

2016 

Прибуток/ 

збиток 

2018 

Прибуток/ 

збиток 

2017 

Прибуток/ 

збиток 

2016 

Метінвест  250 169 164 17,3 3,2 –24,0 

ДТЕК  145 132 95 4,6 –1,2 –41,8 

АМКР 66 53 46 5,0 2,7 1,4 

Кернел 61 54 56 5,0 6,1 2,6 

МХП  36 31 26 6,4 1,9 –2,7 

Ferrexpo 34 27 23 11,1 5,2 0,8 

Нібулон 19 15 12 –0,5 132,0 –2,0 

Укрлендфармінг-

Авангард  
18 25 20 –4,0 –4,5 –7,5 

Мотор Січ  15 11 14 3,1 2,0 4,5 

Астарта  14 10 1,8 1,8 2,4 0,4 

Джерело: [276]. 

 

Розподіл підприємств, що належать до різних галузей економіки, за 

двома групами, на думку автора, дає змогу визначити роль 

реструктуризації у збереженні компанії в кризових умовах та її 

подальшому розвитку.  

Проаналізуємо частоту проведення реструктуризації як засобу 

запобігання банкрутству та формування забезпечень на її проведення на 

підприємствах України. У фінансовій звітності, яку організації надають 

користувачам, Держстату та іншим органам, обов’язково вказано їхню 

галузеву належність. Аналіз проводився за такими видами економічної 

діяльності (за чинним Класифікатором (КВЕД)): промисловість (добувна 

промисловість, обробна промисловість, виробництво та розподілення 

електричної енергії, газу, води); будівництво; оптова та роздрібна 

торгівля; послуги з ремонту; транспорт і зв’язок; готелі та ресторани; 

операції з нерухомістю; інші види діяльності. 

Результати дослідження засвідчили, що найактивнішими у 

формуванні забезпечень на реструктуризацію є промислові підприємства, 

які входять до складу холдингів (дод. А2). Ці підприємства створюють 
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забезпечення на реструктуризацію, що становить 33  % загальної 

сукупності. Підприємства добувної промисловості є найменш активними 

з усіх промислових підприємств у прагненні захистити себе від 

банкрутства (див. дод. А3, А4, А5, А6, А7). Серед акціонерних товариств 

у галузі сільського господарства, лісового і рибного господарства резерви 

на реструктуризацію формуються лише на підприємствах 

Агропромхолдингу «Астарта-Київ», холдингів «Кернел», «Миронівський 

хлібопродукт» (МХП), «Нібулон». Річні звіти підприємств розміщено на 

офіційних сайтах компаній.  

Для проведення аналізу було застосовано вибірковий метод 

дослідження. З метою забезпечення репрезентативності вибірки і можливості 

поширення результатів аналізу на всю сукупність підприємств України було 

випадково відібрано по 5–6 підприємств різних галузей економіки.  

В обстежених акціонерних товариствах, що займаються оптовою або 

роздрібною торгівлею, надають ремонтні послуги, здійснюють операції з 

нерухомістю, а також на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу 

забезпечення не створюються взагалі. 

Отже, в Україні процеси резервування шляхом формування 

забезпечень майбутніх витрат і платежів відбуваються активніше на 

промислових підприємствах, ніж на підприємствах інших галузей економіки. 

Узагальнюючи розгляд терміна «реструктуризація», зокрема за 

національними та міжнародними стандартами, можна зробити висновок, що 

деталізоване визначення його змісту відповідно до певної ситуації, стану 

розвитку підприємства та наявних кризових явищ є основою для розроблення 

і реалізації планів реструктуризації та її відображення в обліково-

контрольному забезпеченні.  

Слід зазначити, що вузьке тлумачення поняття «реструктуризація» в 

національних нормативних документах пояснюється відсутністю в 

законодавчій базі України термінів «криза» та «кризові явища». Визначення 

поняття реструктуризації, її економічної сутності, подолання пов’язаних з нею 
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ризиків потребують системних досліджень теоретичного та практичного 

спрямування. На особливу увагу заслуговує відображення процесу 

реструктуризації в системі обліково-контрольного забезпечення підприємств 

України. 

Отже, враховуючи напрацювання вітчизняних та зарубіжних 

науковців щодо визначення сутності реструктуризації, запропонуємо таке 

визначення. Реструктуризація — це процес комплексної зміни методів 

функціонування й управління підприємств на основі адаптації до умов і 

потреб ринку; високоефективний ринковий інструмент підвищення 

конкурентоспроможності підприємств, а також комплекс окремих дій 

щодо конкретних систем і структури підприємств.  

Аналіз МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 

активи» [137] визначає реструктуризацію як програму, яка або суттєво 

змінює обсяги діяльності підприємства, або має істотний вплив на спосіб 

здійснення діяльності підприємства.  

Програма відіграє ключову роль у реалізації стратегії 

реструктуризації. Причому в порядку дій щодо відображення витрат на 

реструктуризацію в обліку, згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання» [169], 

наявність затвердженого керівництвом плану реструктуризації передує 

початку процесу реструктуризації.  

Обов’язковими пунктами в програмі (плані) реструктуризації є такі:  

 оцінка ресурсів (за справедливою вартістю); 

 визначення суми можливих витрат на скорочення персоналу;  

 визнання забезпечень, умовних зобов’язань та умовних активів.  

Етапи розроблення та впровадження стратегії реструктуризації та 

роль у цьому процесі програми (плану) реструктуризації показано на 

рис. 1.3. 
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Рис. 1.3. Роль програми реструктуризації в загальному механізмі 

впровадження реструктуризації другого типу (розроблено автором) 

 

Мінімальні вимоги до плану реструктуризації мають певні відмінності 

у національному та міжнародному стандартах обліку (табл. 1.8).  

Визначення обсягу 
цільового прибутку 
до оподаткування 

Визначення 
ключових 
показників 

реструктуризації 

Плановані 
фонди 

Сума 
кооперативн

их виплат 

Обов’язкові 
платежі в 
бюджет 

Резервний 

Розвитку 
підприємств

а 

Підтримки 
соціальної 

місії 

Інші 
спеціалізовані 

фонди 

Фонд фінансування 
капітальних 

вкладень 

Фонд підготовки 
кадрів 

Фонд соціальної 
підтримки 

працівників і 
пенсіонерів 

Інші фонди 

Розроблення 
стратегії 

реструктуризації 

Розроблення 
програми 

реструктуризації 

Вибір методів та 
інструментів 

реструктуризації 

Визначення 
запланованої 

виручки та інших 
запланованих 

доходів 

Визначення 
цільової 

собівартості та 
інших планованих 

видатків 

Визначення 
меж 

ефективного 
управління 

Формування програм 
управління, збуту 

продукції, складання 
кошторису інших 

видатків 

Розрахунок 
прямих затрат 

Складання кошторису 
загальногосподарських, 
загальновиробничих та 

інших видатків 

Порівняння цільової і 
кошторисної собівартості, 

включно з іншими 
видатками 

Розроблення заходів зі зниження витрат до цільового рівня 

Моніторинг наявної моделі обліково-контрольного забезпечення на предмет її 
достатності щодо розкриття інформації стосовно реалізації стратегії реструктуризації 

Визначення фактичних показників та розроблення (за потреби) додаткової моделі 
обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємства 

Коректування планових показників і ухвалення рішення про продовження / 
припинення програми реструктуризації 
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Таблиця 1.8 

Порівняння умов створення забезпечення і вимог до плану реструктуризації в 

національних (П(С)БО 11 «Зобов’язання») і міжнародних (МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи») стандартах 

бухгалтерського обліку 

 

П(С)БО 11 МСБО 37 
Зміни в обліково-контрольному 

забезпеченні підприємства 

Умови створення забезпечення  

для відшкодування витрат на реструктуризацію 

Наявність 

затвердженого 

керівництвом 

підприємства плану 

реструктуризації 

Наявність детального офіційного 

плану реструктуризації 

Наявність детального офіційного 

плану реструктуризації, 

розроблення якого доцільно 

доручити відділу внутрішнього 

аудиту або зовнішньому аудиту 

Початок реалізації 

плану 

реструктуризації 

Розпочавши впровадження 

плану або повідомивши про його 

основні особливості, 

підприємство викликає 

обґрунтовані очікування в тих, 

на кого може вплинути 

реструктуризація, яку воно 

здійснить 

Внесення змін до облікової 

політики підприємства; зміни в 

організаційній структурі 

бухгалтерської служби та 

служби ВГК  

Вимоги до плану реструктуризації 

Конкретні заходи Розкрити всі передбачувані 

зміни за видами діяльності 

Інформація, яка є обов’язковою: 

оцінка всіх видів активів та 

пасивів за справедливою 

вартістю; очікувані витрати 

внаслідок скорочення персоналу; 

очікувані витрати за 

обтяжливими контрактами 

Джерело: розроблено автором. 

 

Отже, в роботі розглянуто особливості розроблення стратегії 

реструктуризації основної (операційної) та інвестиційної діяльності 

підприємств України. З метою визначення специфіки різних типів 

реструктуризації обґрунтовано підхід до розподілу досліджуваних 

підприємств на дві групи, залежно від виду стратегії та типу 

реструктуризації. 

За результатами аналізу операційної діяльності підприємницьких 

структур [2, 277], визначених як об’єкти дослідження, зроблено висновок, що 
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у звичайних умовах господарювання саме операційна діяльність є головним 

компонентом господарської діяльності підприємств зокрема та холдингових 

груп загалом і значна частка всіх сформованих активів спрямовується на її 

обслуговування.  

Враховуючи позитивний досвід проведення реструктуризаційних змін 

на промислових підприємствах України, основну увагу в роботі приділено 

обліково-контрольному забезпеченню цього процесу в системі управління 

підприємством (як засобу запобігання банкрутству), що передбачає 

перебудову організаційно-економічної, виробничої, фінансової, збутової, 

маркетингової систем відповідно до основних змін зовнішніх та внутрішніх 

факторів. 

Дослідження економічної сутності процесу реструктуризації дають 

підстави для висновку щодо його вирішальної ролі в переході від одного 

стану до іншого. Розв’язання проблеми обліку та контролю діяльності 

суб’єктів господарювання як у звичайних умовах господарювання, так і в 

умовах невизначеності зовнішнього і внутрішнього середовища має сприяти 

запобіганню банкрутству підприємств та їх ліквідації, пошуку шляхів 

розвитку підприємства та оптимізації його діяльності. 

 

 

1.2. Основні засади формування обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації підприємств України 

 

У системах бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю 

діяльність підприємства відображається за п’ятьма станами — від ідеального 

до катастрофічного. У табл. 1.9 та дод. Б2  наведено дані щодо відображення 

проблем облікового, аналітичного та обліково-контрольного забезпечення у 

звичайних умовах господарювання в дисертаційних роботах та дослідженнях 

вітчизняних науковців.  
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Таблиця 1.9 

Визначення термінів  «облікове забезпечення», «аналітичне забезпечення» та 

«обліково-контрольне забезпечення» в роботах вітчизняних науковців 

 

Джерело: складено автором. 

 

У більшості проаналізованих праць визначено поняття «обліково-

аналітичне забезпечення», але при цьому автори здебільшого застосовують 

цей термін без розкриття його економічної сутності, найчастіше 

ототожнюючи його з організацією документообігу. 

На основі аналізу монографій можна дійти висновку, що найвагоміший 

внесок у дослідження проблем обліково-аналітичного забезпечення процесу 

управління діяльністю суб’єктів господарювання зробили такі науковці: 

Ф.Ф. Бутинець [20, 21], Г.Г. Кірейцев [84], О.Д. Гудзинський [147], 

М.Я. Дем’яненко [51], В.С. Лень [118], М.С. Пушкар [209, 210], П.Т. Саблук 

[218], В.В. Сопко [231, 232], Л.О. Сухарева [242] та ін.  

Вид 

забезпечення 

Дисертації на здобуття наукового ступеня 
Монографії та 

інші види досліджень кандидата  

економічних наук 

доктора 

економічних наук 

Облікове 

забезпечення 

К. Шиманська, 

Ю. Рудченко 
— 

М. Бондар [13, 14], 

Л. Нападовська [140, 141],  

М. Пушкар [209; 211],  

Г. Уманців [250] 

Аналітичне 

забезпечення 

М. Ганаба,  

Ю. Мискін,  

А. Музиченко  

— — 

Обліково-

аналітичне 

забезпечення 

Т. Гуренко [47], 

С. Дерев’янко [47], 

А. Липова [47], 

А. Крутова, 

О. Чухліб,  

В. Нехай, 

С. Стоянова-Коваль  

Н. Головай [39] О. Брадул [18] 

Інформаційне 

забезпечення 

І. Семчук  
— — 

Обліково-

контрольне 

забезпечення  

В. Метелиця  

— 

Л. Гниліцька [33], 

І. Боярко [17] 
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Це підтверджує актуальність питань формування обліково-

контрольного забезпечення управління підприємством у контексті стійкого 

розвитку підприємства. Однак є ще ціла низка проблем, пов’язаних з 

використанням та вдосконаленням обліково-аналітично-контрольної 

інформації, які потребують детальнішого вивчення. Так, зважаючи на те, що 

в організації контрольного забезпечення процесу реструктуризації широко 

використовують аналітичну інформацію, на нашу думку, доцільним є 

поглиблення досліджень щодо аналітичного забезпечення.  

Економічну сутність обліково-аналітичного забезпечення найповніше 

розкрито в дисертаційних дослідженнях Н. Пилипів та М. Матієшин [167], 

які стосуються антикризового управління діяльністю сільськогосподарських 

та будівельних підприємств. Зокрема, під обліково-аналітичним 

забезпеченням вони розуміють процес підготовки і надання інформації 

користувачам. Проте в багатьох працях простежується тенденція до 

об’єднання понять «інформаційна система» та «облікове-аналітичне 

забезпечення». 

Теоретичні і прикладні аспекти функціонування обліково-контрольних 

інформаційних систем розглядали О.М. Брадул [18], Н.М. Малюга [123], 

К.І. Редченко [212], В.О. Шевчук [268, 269] та інші дослідники. У роботах 

цих авторів теоретично обґрунтовано й доведено необхідність тісної 

інтеграції інформаційних, облікових та контрольно-аналітичних методик і 

технологій. Разом з тим, на думку К. Редченко, питання наукового 

визначення інформації для потреб обліку і контролю залишається відкритим, 

особливо з огляду на створювану нею цінність [212].  

Вважаємо це поєднання доцільним та корисним при обґрунтуванні 

економічної сутності обліково-контрольного забезпечення діяльності 

підприємств, визначенні його як інформаційної системи для прийняття 

управлінських рішень, створення якої дає змогу використовувати 

синергетичний ефект від поєднання двох складових — облікової та 

контрольної. Відповідно, обліково-контрольне забезпечення діяльності 
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підприємств в умовах кризи — це інформаційна система, яка за допомогою 

сукупності процесів фіксації та методів обробки фактів господарської 

діяльності, створення масиву даних про неї, а також використання методів 

узагальнення даних обліку у внутрішній та зовнішній звітності дозволяє 

приймати релевантні управлінські рішення в умовах невизначеності 

зовнішнього та внутрішнього середовища.  

Отже, обліково-контрольне забезпечення резервів на реструктуризацію 

діяльності підприємства — це інформаційна система, яка внутрішнім 

користувачам надає інформацію щодо необхідних методів, а зовнішнім — 

щодо перспектив діяльності підприємства у процесі впровадження стратегії 

реструктуризації як способу запобігання банкрутству.  

Теоретичні розробки щодо обліково-аналітичного забезпечення 

доцільно використовувати для розкриття економічної сутності обліково-

контрольного забезпечення резервів на реструктуризацію. За результатами 

виконаного дослідження виявлено, що в теорії бухгалтерського обліку майже 

не використовують поняття «обліково-контрольне забезпечення» (див. 

дод. Б2), а якщо цей термін і трапляється в роботах вітчизняних науковців, то 

його економічний зміст не тлумачиться, до речі, як і зміст категорії обліково-

контрольного забезпечення резервів на реструктуризацію. Отже, обліково-

контрольне забезпечення має однозначні переваги, оскільки дає змогу 

поєднати процедури управління, обліку та контролю.  

Підтвердженням наведеної вище тези є стаття І. Боярко, в якій автор 

визнає роль інформаційно-аналітичного та обліково-контрольного 

забезпечення менеджменту для «прогнозування та оцінки можливих 

господарських ситуацій з урахуванням зростаючого динамізму всіх 

складових бізнес-середовища (як внутрішнього, так і зовнішнього), наявних 

альтернатив бізнес-поведінки в контексті реалізації стратегії розвитку та її 

адаптації до змін суттєвих обставин, які визначають загальну ефективність 

діяльності в напрямі поставленої стратегічної мети та оперативно-тактичних 

цілей» [17]. І. Боярко розглядає обліково-контрольне забезпечення 
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менеджменту діяльності підприємства як складову стратегічно орієнтованої 

системи обліку, і саме цей факт зумовлює необхідність подальших 

досліджень методичного інструментарію. Для визначення економічної 

сутності цих понять слід розглянути та обґрунтувати теоретичні засади 

системи обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємства у 

звичайних умовах господарювання та на тлі невизначеності внутрішнього і 

зовнішнього середовища.  

Крім того, з метою формування теоретичних засад системи обліково-

контрольного забезпечення резервів на реструктуризацію потрібно провести 

аналіз наукових підходів до трактування поняттєвого апарату його складових 

елементів (облікове і контрольне забезпечення) та споріднених понять, таких 

як аналітична система, обліково-аналітичне забезпечення резервів. Зокрема, 

було виявлено, що сам термін «облікове-аналітичне забезпечення» практично 

не використовують, частіше вживаючи інші найменування, а саме: обліково-

аналітична система, обліково-аналітична інформація, аналітичне 

забезпечення, інформація для прийняття рішень тощо.  

Категорія «забезпечення» має дуже широке тлумачення. Для 

дослідження змісту обліково-контрольного забезпечення видається 

доцільним користуватися визначенням цього поняття, яке наведено в 

словниках, зокрема у Сучасному економічному словнику Райзберга [217]: 

забезпечення — це «сукупність заходів і засобів, створення умов, які 

сприяють нормальному перебігу економічних процесів, реалізації намічених 

планів, програм, проєктів, підтримці стабільного функціонування 

економічної системи та її об’єктів, запобіганню збоям, порушенням законів, 

нормативних установок, контрактів».  

При аналізі відомих тлумачень терміна «забезпечення» у словниках 

слід звернути увагу на запропонований М. Матієшин підхід, який 

застосовують у лексичному аналізі, а саме: поняття «забезпечення» у 

контексті обліково-контрольного забезпечення резервів на реструктуризацію 

слід розглядати як гарантування своєчасного формування та передання 
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якісної обліково-контрольної інформації в межах системи управління 

підприємством, а також зовнішнім користувачам.  

Крім того, термін «обліково-контрольна інформація» в сучасних умовах 

набуває більш широкого змісту, ніж поєднання інформації, яку продукує 

бухгалтерський облік, та тієї, що є результатом методів внутрішнього 

контролю. До обліково-контрольної інформації слід віднести дані стратегічного 

обліку та внутрішнього контролю, що містять показники стратегічного 

розвитку, індикатори внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища. 

Отже, обліково-контрольне забезпечення резервів на реструктуризацію у 

загальному розумінні є поєднанням підсистем управління, що виконують 

відповідні функції та взаємодіють між собою через інформаційні потоки, тобто 

воно має ознаки системи. Слід також враховувати синергетичний ефект, який 

розкриває у своїх працях М.С. Пушкар: «Синергетичний метод виник на 

подальшому розвитку системного підходу в процесі пізнання як наука, що 

вимірює синергетичний ефект — додаткове прирощення економічного чи 

іншого ефекту за рахунок самоорганізації системи» [209, c. 116]. 

Варто зауважити, що більшість джерел вказують на дві складові цієї 

системи — підсистеми обліку та контролю. Проте на межі між цими двома 

підсистемами потрібно знайти місце для підсистеми аналізу, оскільки саме 

аналіз покликаний забезпечити необхідний рівень якості облікової 

інформації для її подальшої аналітичної обробки. 

Отже, облікове забезпечення резервів на реструктуризацію — це не 

лише процес підготовки облікової інформації, забезпечення її кількості та 

якості, а й надання релевантної інформації для прийняття управлінських 

рішень в умовах кризи. Основні методологічні проблеми різних аспектів 

облікового забезпечення в системі управління підприємством досліджували 

М. Бондар [13, 14], Л. Нападовська [39, 140, 141, 244], М. Пушкар [209, 210], 

Г. Уманців [250].  

Результати проведеного дослідження свідчать про необхідність їх 

урахування в контексті впливу зовнішнього і внутрішнього середовища та 
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відображення цього впливу в системі обліково-контрольного забезпечення 

резервів на реструктуризацію діяльності суб’єктів господарювання України.  

Оскільки, як уже наголошувалося, в теорії бухгалтерського обліку 

майже не застосовують поняття «обліково-контрольне забезпечення резервів 

на реструктуризацію», доцільність запропонованого нами визначення цього 

терміна не викликає сумнівів. Варто зауважити, що обліково-аналітична 

інформація є лише результатом дії функції обліку, контролю та аналізу, тобто 

сукупністю достовірних вихідних даних, тоді як обліково-контрольне 

забезпечення резервів на реструктуризацію є ширшим поняттям, яке включає 

вхідні та вихідні дані на різних стадіях облікової обробки всієї господарської 

діяльності суб’єкта господарювання. 

Для визначення економічної сутності обліково-контрольного 

забезпечення діяльності підприємства в умовах кризи при виборі стратегії 

реструктуризації варто звернути увагу на тлумачення, яке дає С. Галузіна 

обліково-аналітичному забезпеченню з позицій задоволення потреб 

користувачів в інформації, розглядаючи його «як здійснення облікових та 

аналітичних процедур у режимі реального часу і використання отриманих 

результатів для прийняття управлінських рішень» [29, с. 137]. Саме таке 

визначення доцільно використовувати при формуванні дефініції поняття 

«обліково-контрольне забезпечення резервів на реструктуризацію діяльності 

підприємств». 

Отже, облікова-аналітична інформація щодо формування резервів на 

реструктуризацію ґрунтується на обліковій інформації, яка разом з 

оперативною та статистичною використовується з метою аналізу та 

подальшого контролю діяльності підприємства в умовах кризи при 

впровадженні стратегії реструктуризації. Однак проведенню економічного 

аналізу доцільності нарахування резервів на реструктуризацію має 

передувати перевірка отриманої облікової інформації на достовірність.  

З огляду на структуру джерел обліково-контрольного забезпечення 

резервів на реструктуризацію з наступним формуванням ефективної системи 
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управління підприємством у кризових умовах можна стверджувати, що таке 

забезпечення є системою, що ґрунтується на обліковій інформації, у тому 

числі на оперативних даних, яку використовують для економічного аналізу 

статистичної, технічної та інших видів інформації і яка в подальшому 

застосовуватиметься і в системі контролю доцільності нарахування таких 

резервів.  

Тобто система обліково-контрольного забезпечення резервів на 

реструктуризацію є процесом реєстрації, збирання, оброблення та 

оцінювання всієї господарської інформації, яку використовують для 

прийняття управлінських рішень на всіх рівнях при впровадженні стратегії 

реструктуризації в умовах кризи. Однак це поняття значно ширше, ніж 

поняття «обліково-аналітична система», оскільки включає, крім зазначених 

вище елементів, сукупність методів та засобів, які забезпечують перевірку 

достовірності отримуваної інформації при визначенні резервів та джерел їх 

формування, а також нормальний перебіг усіх економічних процесів, 

сприяючи виконанню бюджетів резервів для реструктуризації, здійснення 

проєктів, підтримки сталого розвитку суб’єкта господарювання в кризових 

умовах.  

Обліково-контрольне забезпечення резервів на реструктуризацію як 

компонент інформаційної бази підприємства, побудований на методичних 

засадах фінансового та управлінського, оперативного та стратегічного обліку 

таких резервів, дає можливість підвищити ефективність прийняття рішень на 

стратегічному, тактичному та операційному рівнях управління, забезпечуючи 

менеджмент підприємства і користувачів фінансової звітності повною, 

правдивою та неупередженою інформацією про господарську діяльність 

підприємства.  

В умовах ринкової економіки завданнями обліково-контрольного 

забезпечення резервів на реструктуризацію є: 

 контроль, планування та прогнозування економічної ефективності 

діяльності підприємства; 
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 створення бази для ціноутворення; 

 визначення найбільш ефективних шляхів розвитку підприємства; 

 узагальнення даних для підготовки звітності.  

Збирання, накопичення та узагальнення облікових даних для 

підготовки звітності є важливим, але не єдиним завданням обліково-

контрольного забезпечення на підприємстві. Проте в умовах кризових змін, 

від яких потерпає економіка країни, їх значення зростає. Отже, дослідження 

методів забезпечення ефективності облікового забезпечення резервів на 

реструктуризацію є одним з найактуальніших завдань на сучасному етапі.  

Слід також зазначити, що в дисертаційних роботах та наукових 

виданнях згадуються види обліку, методичний інструментарій яких 

використовують в обліково-контрольному забезпеченні: оперативний, 

виробничий, бухгалтерський, статистичний облік. С. Голов вважає, що 

основними складовими елементами формування обліково-контрольної 

інформації на підприємстві є оперативний облік, бухгалтерський облік, 

економічний аналіз та контроль [35]. 

У процесі реструктуризації діяльності підприємства та впровадження 

великих інноваційно-інвестиційних проєктів синергетичний ефект від 

застосування методів бухгалтерського (фінансового) та управлінського 

обліку, оперативного і стратегічного обліку, економічного аналізу та 

контролю дає можливість подолати кризу. Синергетичний ефект розвитку 

обліку розглядається та вивчається у працях вітчизняних науковців.  

Що стосується поняття «стратегічно орієнтована система обліку», то в 

переважній більшості праць увагу зосереджено передусім на теоретичних та 

методичних питаннях стратегічного обліку або на пошуку шляхів 

трансформації і подальшого розвитку бухгалтерського обліку в сучасних 

умовах. Облік резервів на реструктуризацію є стратегічним видом обліку, 

основне завдання якого полягає в наданні релевантної інформації для 

прийняття управлінських рішень.  
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Зокрема, у дослідженнях проблем формування сучасної парадигми 

бухгалтерського обліку багато вчених, зокрема Ф. Бутинець [20, 21], С. Голов 

[35–38], С. Кузнєцова [106], С. Легенчук [115], Н. Малюга [123], М. Пушкар 

[209, 210], М. Шигун [270, 271], пов’язують еволюційний розвиток сучасної 

теорії обліку з напрямом інтеграції та синтезування ретроспективної і 

перспективної складових діяльності підприємства. Результати ґрунтовного 

аналізу питання інтеграції господарського обліку наведено в дослідженні 

В. Мосcаковського та Т. Кононенка [136, с. 16–24], в якому автори 

обґрунтовують необхідність інтегрування всієї управлінської інформації в 

єдину інформаційну систему, основану на поєднанні всіх напрямів 

виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання 

та передавання інформації про діяльність суб’єктів економічних відносин — 

оперативного, бухгалтерського і статистичного обліків. 

Узагальнюючи здобутки попередників з досліджуваної проблеми, під 

синергетичним розвитком облікового забезпечення резервів на 

реструктуризацію ми розуміємо процес трансформації наявної системи 

обліку на основі інтегрування облікової, аналітичної, планувальної і 

контрольної функцій управління в систему, яка забезпечує менеджмент 

підприємства обліково-контрольною інформацією з необхідними 

властивостями для прийняття ефективних коротко- і довгострокових 

управлінських рішень, спрямованих на реалізацію цілей та завдань, 

передбачених стратегією розвитку підприємства, зокрема синергетичне 

використання можливостей оперативного, бухгалтерського і статистичного 

обліків. При цьому джерело синергії в сучасному розвитку обліку 

визначається не лише як поєднання обліку, аналізу, планування і контролю, а 

й як використання для обґрунтування ефективних управлінських рішень 

щодо резервів на реструктуризацію єдиної інформаційної бази щодо факторів 

розвитку підприємства, яка формується за умови використання даних обліку.  

За таких умов системна і функціональна інтеграція всіх видів обліку 

резервів на реструктуризацію, запровадження ефективного внутрішнього 

контролю, формування обліково-контрольного забезпечення резервів та його 



63 
 

використання за допомогою сучасних інформаційних систем, у тому числі 

контролінгу, стають базовими атрибутами системи обліку, надаючи їй 

характеру стратегічно орієнтованої.  

Підсумовуючи викладене, доцільно визначити базові положення 

формування обліково-контрольного забезпечення резервів на 

реструктуризацію на підприємствах України в умовах кризи (див. дод. В і Г). 

У контексті зазначеного важливим завданням є визначення основних етапів 

формування обліково-контрольного забезпечення резервів на 

реструктуризацію діяльності підприємства, а саме: проведення моніторингу 

наявної моделі обліково-контрольного забезпечення реструктуризації на 

предмет її достатності щодо розкриття інформації про резерви та шляхи їх 

покриття, для чого необхідно вжити таких заходів: 

 проаналізувати нормативну базу щодо об’єктів обліку — резервів 

на реструктуризацію; 

 визначити об’єкти обліку — проаналізувати робочий план 

рахунків резервів на реструктуризацію (методи обліку, спосіб обробки 

інформації), складові елементи (предмет, завдання, функції), облікову 

модель, за якою працюватиме підприємство;  

 запропонувати облікову політику та допоміжні регламенти в 

частині обліку та контролю за формуванням і використанням резервів на 

реструктуризацію; сформувати інформацію за видами обліку резервів на 

реструктуризацію, врахувати інформацію та її аналіз на первинному, 

поточному і підсумковому етапах, взяти до уваги технічний бік обліку: вибір 

форми бухгалтерського обліку, створення робочого плану рахунків тощо; 

 розробити Внутрішній стандарт (положення) «Про порядок 

бухгалтерського обліку та контролю резервів на реструктуризацію»;  

 визначити теоретичні підходи до моделі обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації (рис. 1.4). 



 

Рис. 1.4. Теоретичні підходи до формування моделі обліково-контрольного забезпечення реструктуризації  

(складено автором) 
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Отже, за результатами проведеного дослідження можна стверджувати, 

що доцільним є використання комплексного підходу до впровадження 

системи обліково-контрольного забезпечення резервів на реструктуризацію 

діяльності підприємства в умовах кризи.  

Відзначимо основні елементи моделі обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації суб’єктів господарювання України — 

методологічне підґрунтя, формування бухгалтерського продукту, контроль 

резервів (рис. 1.5). 

 

 

 

Рис. 1.5. Основні елементи моделі обліково-контрольного забезпечення 

системи реструктуризації управління підприємством (складено автором) 
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Другий сценарій передбачає формування управлінських рішень для 

запобігання переходу до кризового стану, а також визначення резервів, що 

зменшать вірогідність такого переходу. Завданням обліково-контрольного 

забезпечення резервів на реструктуризацію є встановлення межі, до якої 

суб’єкт господарювання може ризикувати, або визначення допустимих норм 

втрат від операцій, пов’язаних з ризиком, які не порушують принципів 

господарювання цього суб’єкта. 

Сфера формування бухгалтерського обліку (методологічне 

регулювання обліку резервів для реструктуризації). Методологічне підґрунтя 

формування резервів на реструктуризацію діяльності підприємства 

передбачає належне та сприятливе правове середовище.  

Міністерство фінансів України і Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України проводять постійну роботу з 

розроблення нових та вдосконалення чинних національних стандартів обліку 

(П(С)БО). Формування резервів на реструктуризацію передбачено в 

П(С)БО 11 «Зобов’язання» та МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання 

та умовні активи». Слід зауважити, що національний стандарт П(С)БО 11 

«Зобов’язання» потребує суттєвого доопрацювання через наявність у ньому 

відмінностей від міжнародних стандартів (МСБО), недостатність розкриття 

процедури оцінки і методів обліку окремих операцій та подій, неповне 

відображення низки показників у фінансовій звітності. 

Формування правової бази підприємництва — це найголовніша 

передумова його становлення та розвитку. У методологічній складовій 

обліково-контрольного забезпечення процесу реструктуризації підприємств 

можна визначити вісім блоків, що свідчить про значну кількість 

нормативно-правових актів різної юридичної сили (див. дод. Д). Це є 

позитивним фактором для формування концепції бухгалтерського обліку 

резервів на реструктуризацію, а також облікової політики та облікової 

моделі діяльності підприємства у звичайних його станах. В умовах, коли 

діяльність підприємства наближується до катастрофічного стану, у 
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формуванні облікової моделі враховуються й інші нормативні документи, 

зокрема Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні» [205]. 

Сфера формування моделі обліково-контрольного забезпечення 

резервів. Моделювання як всеосяжний і один з найпоширеніших у наукових 

підходах метод вивчення об’єктів є важливою складовою обліково-

контрольного забезпечення діяльності підприємства і передбачає, крім 

іншого, розроблення методики та методичних рекомендацій. За 

визначенням сучасного дослідника В. Жука, моделювання в 

бухгалтерському обліку — це комплексне застосування його методів та 

наукових підходів для відображення господарських процесів і явищ не 

прямо чи безпосередньо, а через специфічні створені символи та описання 

[66]. 

Аналізуючи зазначені вище дослідження сучасних учених, можна дійти 

висновку, що моделювання в бухгалтерському обліку є творчим процесом 

цільового використання знань. У ньому методи як набір специфічних 

прийомів, з одного боку, є елементами методології бухгалтерського обліку, а 

з іншого — через моделювання забезпечують реалізацію поставлених перед 

обліком завдань.  

Отже, методики й методичні рекомендації облікового моделювання 

поєднують практичний і теоретичний сегменти обліку. На рис. 1.5 наведено 

схему системи (методології) формування інформації щодо резервів на 

реструктуризацію підприємств України, але при побудові моделі слід 

враховувати також і функції моделювання.  

Відомий дослідник М. Шигун у своїх працях визначає функції 

облікового моделювання, порівнюючи їх з елементами бухгалтерського 

обліку і вказуючи на взаємозв’язок між ними. Таке загальне бачення 

відкриває можливості для розроблення інструментарію при побудові 

моделі обліково-контрольного забезпечення реструктуризації 

підприємства (табл. 1.10). 
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Таблиця 1.10 

Функції облікового моделювання реструктуризації та їх зв’язок з елементами 

методу бухгалтерського обліку 

 

Сфера застосування 

облікових моделей 

Функції  

моделювання 

Зв’язок з елементами методу 

бухгалтерського обліку 

Збирання інформації про факти 

господарського життя 

Дослідницька Документування, 

інвентаризація 

Вимірювальна Оцінка, інвентаризація 

Дескриптивна Документування 

Модифікація даних в обліковій 

системі 

Імітаційна Подвійний запис 

Прогностична Калькулювання 

Ілюстративна Документування, рахунки 

Передача інформації 

користувачам 

Інформаційна Документування, баланс, 

звітність 

Пояснювальна Звітність 

Інтерпретаційна Звітність 

Оптимізаційна Оцінка, калькулювання 

Розвиток об’єкта управління 

через:  

– науковий розвиток 

бухгалтерського обліку; 

– професійну підготовку 

облікових кадрів 

Критеріальна 

(параметрична) 

Калькулювання, 

документування 

Комунікативна, 

наукова 

– 

Просвітницька – 

Зниження ризиків при 

впровадженні стратегії 

реструктуризації* 

Системна Оцінка, інвентаризація, 

документування, баланс, 

звітність 

Джерело: доповнено автором на основі [270, 271]; * внесок автора. 

 

Професор В. Жук наголошує, що для науковців є важливим 

розроблення підходів до застосування методів моделювання у вирішенні 

завдань, які ставлять перед бухгалтерським обліком практика та розвиток 

економічної науки.  

За результатами аналізу теоретичного доробку з питань 

бухгалтерського обліку, аналізу та контролю суб’єктів господарювання 

можна зробити висновок, що моделювання обліково-контрольного 

забезпечення діяльності підприємств може істотно вплинути на процес 

розвитку підприємства. Це особливо важливо для підприємств, які в 

умовах кризи обрали стратегію реструктуризації 2-го типу (наприклад, 

підприємств холдингу «Метінвест»). 
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Визначення об’єктів обліку. При впровадженні стратегії 

реструктуризації діяльності підприємства в моделі обліково-контрольного 

забезпечення виникають об’єкти, які підпадають під дію стандарту 

П(С)БО 11 «Зобов’язання» [169] і мають відображати наявні резерви та 

використовуватися для виявлення ризиків господарської діяльності.  

Для обґрунтування необхідності впровадження додаткових об’єктів 

обліку в обліково-контрольне забезпечення резервів на реструктуризацію 

слід розглянути визначення поняття «об’єкт обліку». Найбільш повне 

трактування цього терміна наводять Ю. Чацкіс і В. Терещенко, на думку 

яких до об’єктів бухгалтерського обліку належать господарські засоби, їх 

види, склад, розміщення; джерела формування коштів; господарські 

процеси і операції, що зумовлюють рух і зміну засобів; господарські 

факти, які можуть виникати в процесі діяльності (псування, стихійні 

лиха, крадіжки тощо); розрахунки і зобов’язання з фізичними та 

юридичними особами; доходи, витрати і фінансові результати [263]. Таке 

визначення об’єктів бухгалтерського обліку охоплює все їх різноманіття. 

Предметом дослідження бухгалтерського обліку як науки є теоретичні 

засади та практичні аспекти функціонування визначеної системи об’єктів. 

Це трактування відображає два важливі елементи — теорію і практику 

обліку об’єктів. 

У моделі обліково-контрольного забезпечення реструктуризації 

підприємства передбачено такі об’єкти обліку, як забезпечення майбутніх 

витрат (резервів), що пов’язані з реструктуризацією, та джерела їх 

формування. Крім того, в цій моделі у сфері внутрішнього контролю 

з’являється об’єкт, який має назву «визначення ризику реструктуризації 

на основі даних обліку».  

Отже, модель обліково-контрольного забезпечення реструктуризації 

включає в себе методичні засади щодо внутрішнього контролю виявлення 

ризиків господарської діяльності, визначення доцільності 
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реструктуризації та можливості її здійснення за рахунок резервів або/та 

нових інвестицій. 

Облікова політика при визначенні резервів на реструктуризацію 

(формування, зміни та доповнення). Моделювання є методом формування 

облікової політики організації. Воно привносить варіативність і сприяє 

вибору оптимальної моделі наказу керівника підприємства про облікову 

політику. Як стверджує професор В. Жук, розроблення облікової 

політики є невід’ємною складовою моделювання в бухгалтерському 

обліку. Відтак, на його думку, доцільно говорити про два основні аспекти 

моделювання (методичного забезпечення): облікову політику щодо  

фінансового обліку та облікові моделі стосовно управлінського обліку 

[66, с. 30]. 

Усі елементи методу бухгалтерського обліку формування та 

використання резервів на реструктуризацію відображаються в обліковій 

політиці. 

Проблеми формування облікової політики за допомогою 

моделювання досліджували такі вітчизняні вчені, як К.  Безверхий [4], 

В. Жук [66–68], В. Євдокимов [62, 63], Я. Крупка [101, 102], Н. Малюга 

[123], Ю. Кузьмінський [107], В. Швець [267], М. Шигун [270, 271] та ін.  

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» № 996-VIV від 16.07.1999 р. (ст. 8, п. 8.5) [199] встановлено, що 

підприємство самостійно визначає за погодженням з власником (власниками) 

або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до 

установчих документів облікову політику підприємства. Згідно зі ст. 1 

вищезазначеного закону та п. 3 розд. 1 Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [144], 

облікова політика підприємства — це сукупність принципів, методів і 

процедур, які використовуються підприємством для складання та подання 

фінансової звітності. Наказ про затвердження облікової політики, в якому 
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мають бути закріплені вибрані підприємством способи ведення 

бухгалтерського обліку резервів на реструктуризацію та розкриття 

інформації щодо їх формування і використання у звітності, — це документ 

для внутрішнього користування суб’єкта господарювання.  

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО 8) «Облікові 

політики, зміни в облікових оцінках та помилки» містить інформацію про 

умови, за яких можуть вноситися зміни в облікову політику 

підприємства, зокрема в процесі реструктуризації діяльності (табл. 1.11).  

 

Таблиця 1.11 

Умови внесення змін в облікову політику підприємства при впровадженні 

стратегії реструктуризації першого типу та нарахування резервів 

 
Положення 

нормативного 

документа 

Характеристика 

Характеристика дій щодо 

нарахування резервів на 

реструктуризацію 

Пункт 14 

МСБО 8  

Суб’єкт господарювання повинен змінювати 

облікову політику, тільки якщо таку зміну 

вимагає стандарт або зміна приводить до того, 

що фінансові звіти надають достовірну та 

актуальну інформацію про вплив операцій, 

інших подій або умов на фінансовий стан, 

фінансові результати діяльності, грошові потоки 

суб’єкта господарювання  

В обліковій політиці 

передбачено нарахування 

резервів на 

реструктуризацію; 

додатково доцільно 

внести зміни до робочого 

плану рахунків 

Пункт 15  

МСБО 8  

Користувачі фінансових звітів повинні мати 

змогу порівнювати фінансову звітність суб’єкта 

господарювання через певний час для 

визначення тенденцій у його фінансовому стані, 

фінансових результатах діяльності та грошових 

потоках. Тому, як правило, однакові облікові 

політики застосовуються протягом кожного 

періоду та у проміжок часу від одного періоду 

до іншого, якщо зміна в обліковій політиці не 

відповідає критеріям, наведеним у п. 14 

Ця вимога не суперечить 

внесенню змін до 

робочого плану рахунків, 

визначення додаткових 

об’єктів обліку тощо 

Пункт 16 

МСБО 8  

Не вважається змінами в облікових політиках: 

застосування облікової політики до операцій, 

інших подій або умов, що відрізняються за 

сутністю від тих, що відбувалися раніше; 

застосування нової облікової політики до 

операцій, інших подій або умов, які не 

відбувалися раніше або були несуттєвими 

Згідно з цим підпунктом, 

зміни в робочому плані 

рахунків резервів на 

реструктуризацію не 

вважаються змінами в 

обліковій політиці 

Джерело: систематизовано автором. 
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Розглянемо елементи методу бухгалтерського обліку резервів на 

реструктуризацію. 

Оцінка активів при реструктуризації 1-го типу та визначення 

ступеня покриття резервів. У наказі про облікову політику обов’язково 

вказуються методи оцінки активів та зобов’язань. Оцінка є одним з 

методів бухгалтерського обліку відображення господарського стану 

підприємства. У п. 6 розділу IV НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» [144] закріплено, що підприємство має 

висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису принципів оцінки 

статей звітності, а отже, мають бути затверджені способи оцінки активів і 

зобов’язань. Разом з тим зазначений стандарт не містить варіантів оцінки 

активів і зобов’язань, їх наведено в інших П(С)БО.  

У п. 2.1 розділу 2 Методичних рекомендацій щодо облікової 

політики підприємства, затверджених Наказом Міністерства фінансів 

України № 635 від 27.07.2013 р. [132], стосовно оцінки активів вказано, 

що розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, 

зокрема: а) методи оцінки вибуття запасів; б) підходи до переоцінки 

необоротних активів; в) підходи до періодичності зарахування сум 

дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку; г) порядок 

оцінки ступеня завершеності операцій із надання послуг. 

Обов’язковою умовою визнання процесу реструктуризації є оцінка 

активів та зобов’язань за справедливою вартістю. Проблеми оцінки 

активів за справедливою вартістю в системі управління підприємствами в 

різних умовах господарювання розглядали дослідники Н. Малюга, 

Л. Ловінська, Т. Каменська, І. Жиглей та ін. Проте це питання потребує 

більш глибокого вивчення та докладання зусиль для його врегулювання. 

У сучасних умовах господарювання, коли великий вплив мають кризові 

та інтеграційні процеси, необхідна об’єктивна, обґрунтована оцінка 

активів та зобов’язань, тобто оцінка за їх справедливою вартістю, і 

надання цієї інформації користувачам.  
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Для підприємств, які за підсумками діяльності в 2014–2016 рр. 

перебували на грані банкрутства (зокрема, підприємства групи «Метінвест», 

підприємства групи «HarvEast Holding»), стратегічним завданням було 

збереження їхніх активів, капіталу. Саме реструктуризація дала змогу 

підприємствам цих груп вийти на новий ступінь розвитку. 

Досліджувані підприємства мають складну систему підпорядкування, 

що значно впливає на їх спроможність запобігання ризикам. Крім того, 

частина таких підприємств є містоутворювальними (наприклад, ПрАТ 

«АКХЗ», ММК ім. Ілліча тощо), тобто їх діяльність має велику соціальну 

значущість. Отже, аналіз діяльності таких підприємств в умовах кризи та 

створення ефективної обліково-контрольної системи для запобігання 

проявам кризи має особливий інтерес для дослідження.  

При побудові моделі обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації слід також враховувати соціальний ефект діяльності 

таких соціоорієнтованих компаній, що відображається у звітності. В 

кожному конкретному випадку звітність закордонних підприємств про 

інтелектуальний капітал (у тому числі людський) адаптована за обсягом і 

змістом до відповідної, чітко окресленої мети з урахуванням очікувань і 

вимог користувачів. Соціальні показники звітності розкриваються в 

розділі щодо людського капіталу як частини інтелектуального капіталу.  

У дослідженнях Т. Давидюк [49] систематизовано основні 

показники людського капіталу. Результати оцінки активів та всіх видів 

капіталу за справедливою вартістю при впровадженні стратегії 

реструктуризації також диктують зміни в обліковій політиці суб’єкта 

господарювання. Однією з основних умов визнання процесу 

реструктуризації є оцінка людського капіталу з метою визначення 

можливих витрат при скороченні персоналу. Є багато методів 

вимірювання та обліку людського капіталу, розроблених спеціально для 

цілей внутрішнього управління, однак їх адаптація на підприємствах і 

організаціях відбувається повільно. 
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Інвентаризація резервів на реструктуризацію. Ще одним елементом, 

який зазнає значних змін в обліковій політиці при впровадженні стратегії 

реструктуризації на підприємстві, є інвентаризація резервів на 

реструктуризацію. З появою додаткових об’єктів обліку, які виникають при 

цьому, необхідно змінювати порядок проведення інвентаризації резервів. 

Слід зауважити, що при визначенні облікових моделей на 

підприємстві потрібно враховувати характеристики моделі 

бухгалтерського обліку в Україні, яка, як і в багатьох країнах колишнього 

СРСР, формувалася на основі континентальної моделі, але з 

реформуванням бухгалтерського обліку перейняла окремі положення 

британсько-американської моделі (дод. Е). 

В умовах інтеграції України у міжнародну економічну систему 

формування облікової політики набуває все більшого значення, оскільки 

міжнародна система обліку передбачає суттєвий вплив облікової політики на 

моделювання діяльності господарюючого об’єкта з метою формування 

результатів діяльності підприємства [105]. Оптимізація облікової політики, 

як основне завдання побудови моделі фінансового та управлінського обліку 

реструктуризації, є важливою метою бізнес-планування. Тому дослідження 

можливих моделей у процесі формування облікової політики підприємства 

дозволить підвищити ефективність управлінських рішень та забезпечити 

вибір найкращих варіантів функціонування об’єкта. 

Сфера контрольного забезпечення резервів реструктуризації 

діяльності підприємств України. Модель обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації діяльності підприємств України передбачає 

наявність кризової точки (так званого ризик-апетиту), в якій збігаються 

перший та другий сценарії діяльності підприємства в умовах кризи.  

Ризик-апетит — це ступінь ризику, який підприємство вважає для себе 

прийнятним у процесі досягнення своїх цілей. Загрози банкрутства 

потребують створення системи управління ризиками, що являє собою 

сукупність управлінських процедур, систематизованих та організованих у 
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певний порядок, які здійснюються наглядовою радою, виконавчими 

менеджерами та іншими працівниками. Управління ризиками при 

моделюванні обліково-контрольного забезпечення реструктуризації 

спрямоване на: 

 виявлення потенційних подій, які можуть впливати на 

підприємство;  

 управління чинниками, пов’язаними з цими подіями, оцінку за 

справедливою вартістю активів та зобов’язань, тест на знецінення активів; 

 здійснення контролю за неперевищенням кризової точки (так 

званого ризик-апетиту) підприємства; 

 надання рекомендацій щодо прийнятного стану потенційних 

ризиків під час досягнення цілей підприємства, аналіз наявних та 

впровадження нових видів забезпечень (резервів) діяльності підприємства з 

метою запобігання банкрутству. 

Отже, обліково-контрольне забезпечення реструктуризації як 

компонент інформаційної бази підприємства дає можливість в умовах 

кризи підвищити ефективність прийняття рішень на стратегічному, 

тактичному та операційному рівнях управління, забезпечуючи менеджмент 

підприємства та користувачів фінансової звітності повною, правдивою і 

неупередженою інформацією про наявні та можливі резерви для 

реструктуризації.  

Питання інформативності обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації є досить складними та багатогранними, тому на сьогодні 

розглянуто далеко не всі аспекти цієї проблеми. Це зумовлює потребу в 

розробленні концепції обліково-контрольного забезпечення резервів на 

реструктуризацію діяльності підприємства за різними моделями 

бухгалтерського обліку, цільова спрямованість якого ґрунтується на 

системних зв’язках та методах управління розвитком підприємства. 
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1.3. Об’єкти обліку і контролю 

при реструктуризації підприємств України 

 

Одним із способів зміцнення фінансової стійкості підприємств та захисту 

виробників від ризиків, які супроводжують підприємницьку діяльність, є 

формування в бухгалтерському обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів.  

У процесі впровадження стратегії реструктуризації як засобу 

запобігання банкрутству відбуваються зміни в стратегіях управління та в 

моделях обліково-контрольного забезпечення на підприємстві. З метою 

запобігання ризику неузгодженості між окремими складовими системи 

управління підприємства доцільно проаналізувати наявну на підприємстві 

модель обліку та контролю, визначити необхідні додаткові об’єкти обліку, 

сформулювати шляхи оптимізації чинної облікової політики та на цій основі 

побудувати нову модель. 

У дослідженні було визначено, що до основних етапів формування 

моделі обліково-контрольного забезпечення реструктуризації діяльності 

підприємства належать, зокрема, аналіз нормативної бази; аналіз наявної 

моделі облікової політики; розроблення варіативної інформаційної моделі  

обліково-контрольного забезпечення, за якою працюватиме підприємство 

при запровадженні реструктуризації; встановлення об’єктів обліку, методів 

обліку, способів обробки інформації, складових елементів (предмет, 

завдання, функції); аналіз системи внутрішнього контролю.  

Динамічне змінення умов господарювання, розвиток недержавних 

форм власності та різних організаційно-економічних структур, вивчення та 

використання міжнародного досвіду зумовлюють виникнення нових об’єктів 

дослідження у сфері бухгалтерського обліку, які притаманні сучасному стану 

розвитку суспільства, містять інформацію про фінансовий стан підприємства 

та відображаються у фінансовій звітності.  

Найважливішими об’єктами в моделі обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації системи управління підприємств України є 
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умовні зобов’язання. Недосконалість нормативного забезпечення 

регулювання питань обліку й оцінки умовних зобов’язань спричинює 

дискусії як на теоретичному, так і практичному рівнях. Потреба в 

узагальненні результатів досліджень різних учених з метою визначення 

основних питань обліку та контролю умовних зобов’язань, уточнення їх 

сутності, особливо на тлі нестабільного економічного середовища, 

визначають актуальність проведеного дослідження.  

У другій половині 60-х років ХХ ст. у країнах з ринковою економікою 

значну увагу в прогнозуванні, бухгалтерському обліку, внутрішньому і 

зовнішньому аудиті почали приділяти створенню резервної системи 

підприємств. У зв’язку з цим особливий теоретичний і практичний інтерес 

становить розгляд концепції резервування як основи побудови моделі 

обліково-контрольного забезпечення реструктуризації (див. табл. 1.12).  

 

Таблиця 1.12  

Формування об’єктів обліково-контрольного забезпечення  

реструктуризації підприємств 

 
Умови нарахування резервів Характеристика умов нарахування резервів 

Поточне зобов’язання, що 

виникло в результаті 

минулих подій 

Минулі події, на яких засновані зобов’язання, виникають 

та відображаються в обліку незалежно від майбутніх подій 

та дій компанії. Будь-які наміри організації, які 

приймаються в односторонньому порядку, не визнаються 

зобов’язаннями і не потребують нарахування резервів 

Можливість погашення 

зобов’язання економічно 

вигідними для підприємства 

ресурсами 

Існування ймовірності вибуття економічно вигідних для 

підприємства ресурсів є обов’язковою умовою для 

визнання зобов’язання та нарахування резерву. 

У протилежному випадку зобов’язання вважається 

умовним і резерв під таке зобов’язання не визнається 

Надійна оцінка зобов’язання Надійна оцінка зобов’язання є неодмінною умовою 

нарахування резерву. Сума, визнана як резерв, є 

оптимальною при оцінці витрат, необхідних для 

погашення поточного зобов’язання на звітну дату. 

Найкраща оцінка — це сума, яку можна сплатити для 

погашення зобов’язання на звітну дату 

Обов’язкове відображення в 

обліковій політиці 

підприємства  

Методики визнання та нарахування. Внесення змін до 

облікової політики  

Джерело: розроблено автором. 
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Система резервів на реструктуризацію є комплексом резервів і 

регуляторів, які забезпечують досягнення конкретних цілей та результатів, 

що формуються за рахунок регульованих і нерегульованих джерел, згідно з 

принципами бухгалтерського обліку. 

При цьому варто наголосити на важливості відображення підходів до 

створення резервів у такому обов’язковому для сучасного підприємства 

документі, як облікова політика, оскільки її прийняттю передує рішення 

керівництва щодо доцільності створення резервів. 

Продовжуючи аналіз етапів побудови моделей обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації підприємства, доцільно дослідити вплив таких 

принципів бухгалтерського обліку, як обачність, повнота висвітлення, 

нарахування та відповідність доходів і витрат, послідовність, безперервність. 

Ризики, під впливом яких відбувається підприємницька діяльність, можуть як 

призвести до збитків, так і зумовити прибутки компанії, а тому їх необхідно 

враховувати при складанні фінансової звітності. Інформацію про те, які 

резерви повинні створювати компанії в умовах впровадження 

реструктуризації, в яких випадках слід розкривати дані про умовні активи та 

зобов’язання, відображено в МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання і 

умовні активи». Резерви створюються для того, щоб відобразити у складі 

витрат поточного періоду суму, яка може знадобитися для покриття 

майбутніх збитків. Загалом усі резерви можна поділити на «контрактивні 

резерви», які створюються під знецінення вже наявних активів, та «резерви 

як зобов’язання». 

Об’єкти обліку та контролю, які зазнають впливу ризиків, що 

виникають у процесі реструктуризації. Такі об’єкти обліку та контролю, як, 

зокрема, основні засоби, нематеріальні активи, запаси, фінансові інвестиції, 

дебіторська заборгованість, кредити і позики досить чутливі до впливу 

насамперед фінансового ризику, який у цьому разі можна визначити як ризик 

зміни їх грошової оцінки. 
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Особливу роль у визначенні об’єктів обліку в умовах реструктуризації 

відіграють зобов’язання та забезпечення процесу реструктуризації. 

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання і умовні активи» 

обмежує свободу компаній як відносно визнання резервів під 

реструктуризацію, так і стосовно видів витрат, які можуть бути включені до 

таких резервів. Цей документ визначає реструктуризацію як «програму, 

заплановану та контрольовану керівництвом, яка суттєво змінює обсяг 

діяльності, що здійснюється підприємством, або спосіб ведення такої 

діяльності» [137, п. 10]. 

У стандарті МСБО 37 наведено також приклади подій, які можуть 

відповідати визначенню реструктуризації:  

а) продаж або припинення певного напряму діяльності;  

б) закриття місць ведення бізнесу у країні/регіоні або переміщення 

комерційної діяльності з однієї країни/регіону в іншу;  

в) зміни в структурі управління, наприклад ліквідація одного з рівнів 

управління;  

г) фундаментальна реорганізація, яка має суттєвий вплив на характер та 

сферу діяльності підприємства [137, п. 70]. 

Наведене у стандарті визначення породжує досить широку 

інтерпретацію. Якщо якийсь підрозділ було продано, закрито чи переміщено, 

визначення того, чи є ця організаційна зміна фундаментальною, суттєвою або 

це лише частина процесу постійного вдосконалення, є в будь-якому разі 

думкою суб’єктивною. Незважаючи на те, що організаційні зміни постійно 

відбуваються в багатьох сферах бізнесу, компанії можуть прагнути 

класифікувати більшість видів операційних витрат як витрати на 

реструктуризацію, змушуючи тим самим користувачів фінансової звітності 

сприймати їх не як «нормальні» витрати на поточну діяльність у межах 

адаптації до змін у діловому середовищі, а як ситуацію, пов’язану з 

реструктуризацією.  
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Попри те, що вимоги МСБО 37 перешкоджають надто ранньому 

визнанню подібних витрат витратами на реструктуризацію, питання щодо їх 

класифікації остаточно не вирішене. У зв’язку з цим може виникати 

суперечність між допустимим урахуванням очікуваних витрат на 

реструктуризацію, які відповідають критеріям, і загальною забороною на 

створення резерву щодо майбутніх операційних витрат, яка міститься у 

МСБО 37. 

У МСБО 37 окремо підкреслюється, що у випадку відповідності 

реструктуризації визначенню припиненої діяльності, згідно з МСФО (IFRS) 5 

«Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», 

необхідним є додаткове розкриття інформації [137, п. 9]. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку й 

відображення у фінансовій звітності зобов’язань підприємства наведено 

також у П(С)БО 11 «Зобов’язання» [169], згідно з яким зобов’язання 

визнається і відображається в обліку, якщо його оцінка може бути 

достовірною та існує ймовірність зменшення економічних вигод у 

майбутньому внаслідок його погашення.  

Зважаючи на зазначені вище аспекти, І. Омецінська висуває гіпотезу 

про належність забезпечень одночасно і до зобов’язань, і до резервів 

підприємства (рис. 1.6). 

 

 

Рис. 1.6. Майбутні витрати і платежі в резервній системі підприємств та 

системі їх зобов’язань, згідно з П(С)БО України (джерело: [149, 150]) 
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Для класифікації зобов’язань і резервів підприємства автор робіт [149, 

150] використав підходи, закладені в П(С)БО 11, а також у чинному Плані 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств та організацій. 

В Україні проблема визначення місця забезпечень у системі джерел 

фінансування господарської діяльності підприємств залишається 

невирішеною й дотепер. Так, у Плані для обліку забезпечень передбачено 

спеціальний рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», який 

входить до четвертого класу рахунків «Власний капітал та забезпечення 

зобов’язань». Для обліку позикового капіталу у Плані рахунків передбачено 

два окремі класи: п’ятий «Довгострокові зобов’язання» — для обліку 

зобов’язань, які не є поточними, та шостий «Поточні зобов’язання» — для 

обліку зобов’язань, які будуть погашені протягом операційного циклу 

підприємства або мають бути погашені впродовж дванадцяти місяців, 

починаючи з дати балансу.  

Отже, рахунок, призначений для бухгалтерського обліку забезпечень, 

Міністерство фінансів України включило не в класи рахунків обліку 

зобов’язань, а в клас рахунків власного капіталу, хоча за П(С)БО 11 

забезпечення є видом зобов’язань підприємства. 

П(С)БО 11 «Зобов’язання» розроблено на основі МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». У разі впровадження 

стратегії реструктуризації у підприємства виникають зобов’язання, щодо 

яких існує невизначеність суми або часу погашення. В результаті виконання 

такого зобов’язання підприємство зазнає витрат, які можуть істотно 

вплинути на результат його діяльності та погіршити фінансовий стан. 

Можливість понесення значних збитків спонукає підприємця захистити себе 

шляхом створення спеціального джерела покриття витрат від виконання 

зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення — забезпечень.  
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Отже, виникнення у підприємства зобов’язання з невизначеними 

сумою або з невизначеним часом погашення є причиною, а формування 

забезпечень — її  наслідком. 

Аналіз нормативної бази України засвідчує, що в жодному документі з 

тих, що регулюють формування в бухгалтерському обліку й відображення у 

фінансовій звітності зобов’язань підприємства, не розкривається сутність 

резервів, хоча це поняття є широковживаним. Вважаємо відсутність у 

законодавчій базі дефініції будь-якого об’єкта обліку неприпустимою, адже 

це може зумовити різноманіття підходів до тлумачення терміна та сутності 

явища. 

Науковець І. Омецінська у своїх працях відзначає багатогранність 

терміна «резерв» на сучасному етапі. В економічній літературі є два підходи 

до розуміння сутності резервів: з одного боку, їх трактують як запаси 

матеріальних або фінансових ресурсів на випадок потреби та джерела 

формування цих ресурсів, а з іншого — як потенційні можливості 

підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. 

Очевидно, що резерв як облікова категорія означає частину доходу 

звітного періоду, виділену (як окремий об’єкт обліку) для покриття 

майбутніх можливих і очікуваних витрат. 

Ризики, з якими стикаються підприємці, можуть бути різними, зокрема 

інфляційними, пов’язаними зі знеціненням активів, зменшенням власного 

капіталу внаслідок збитковості діяльності тощо. Формування забезпечень є 

наслідком ризику виникнення в майбутньому витрат від виконання 

зобов’язань з невизначеним терміном або сумою погашення. Понесення 

таких витрат може значно скоротити прибуток підприємства і тим самим 

погіршити його фінансовий стан. Оскільки такий ризик існує незалежно від 

свідомості людини та її бажань, формування забезпечень є об’єктивно 

необхідним для підприємця заходом. 

Окремі економісти вважають резервування взагалі позбавленим сенсу, 

оскільки формування резервів спотворює величину фінансових результатів 
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звітного періоду. Обґрунтуємо необхідність створення таких забезпечень 

суб’єктами господарювання, яка чітко відображається в їх меті і виконуваних 

функціях. 

З метою формування забезпечень тісно пов’язані їхні функції. Функції 

забезпечень майбутніх витрат і платежів є такі: 

 зниження ризиків діяльності — ризик прийняття 

необґрунтованих рішень, які впливають на коливання фінансового 

результату підприємства, регулювання якого можливе за допомогою 

формування забезпечень. У російської бухгалтерської школі взагалі не 

використовують термін «забезпечення майбутніх витрат і платежів». 

Натомість визначають чотири групи резервів залежно від їх змісту: зниження 

збитків, заморожування вартості майна, прогнозування кон’юнктурних 

коливань і регулювання фінансових результатів. Згладжування досягають 

рівномірним включенням майбутніх витрат до поточних у звітному періоді 

або до собівартості виробленої підприємством продукції;  

 надання повної інформації користувачам фінансової звітності 

підприємства — при аналізі звітності зацікавлений користувач вважає, що 

дані про забезпечення майбутніх витрат і платежів відображають можливий 

майбутній вплив умовних подій на фінансовий результат, і організація, 

показуючи резерви у звітності, попереджає користувачів про неточність 

даних, дозволяючи їм самим робити подальші висновки. Таким чином, особа, 

яка веде бухгалтерський облік і формує забезпечення, розділяє 

відповідальність за прийняті на основі бухгалтерських даних рішення з тими 

особами, що надалі користуватимуться цими даними.  

Формування резерву — це своєрідний план, завдання на наступний рік, 

певна межа (ліміт) витрат. Вважаємо, що забезпечення майбутніх витрат і 

платежів, які пов’язані з реструктуризацією — це резерви та регулятори 

спеціального призначення, переважно у вигляді високоліквідних активів, що 

формуються суб’єктом господарювання за рахунок власних джерел 
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фінансування для покриття майбутніх операційних витрат від виконання 

зобов’язань з невизначеними часом або сумою погашення. 

Проаналізуємо наведене вище визначення. По-перше, з нього 

випливає, що за своєю економічною сутністю забезпечення — це резерви 

підприємства. По-друге, згідно з пунктом 17 П(С)БО 11 «Зобов’язання», 

забезпечення мають строго цільовий характер використання, а тому 

забезпечення є резервами спеціального призначення, що як раз і 

передбачає витрачання зарезервованих коштів тільки на ті цілі, для 

покриття яких вони їх було створено. По-третє, забезпечення — це 

джерело фінансування підприємства, яке надане, як правило, у формі 

високоліквідних активів (грошових коштів, поточних фінансових 

інвестицій), і, відповідно, запропоноване визначення враховує, зокрема, 

можливості розміщення зарезервованих коштів.  

Залежно від виду майбутніх операційних витрат, в Україні 

підприємствам дозволено формувати такі види забезпечень:  

 забезпечення виплат відпусток;  

 забезпечення гарантійних зобов’язань;  

 забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів;  

 забезпечення наступних витрат на реструктуризацію; 

  забезпечення матеріального заохочення;  

 додаткове пенсійне забезпечення;  

 резерв на виробничі затрати для підготовчих робіт на 

підприємствах з сезонним виробництвом;  

 забезпечення призового фонду (резерв виплат);  

 резерв на виплати джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у 

лотереї; 

 резерв списання природних втрат на підприємствах торгівлі.  
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Сукупність всіх перелічених видів забезпечень утворює систему 

забезпечень майбутніх витрат і платежів суб’єкта господарювання (див. 

табл. 1.13; більш детальну інформацію наведено в дод. Ж).  

 

Таблиця 1.13 

Класифікація резервів на реструктуризацію 

 
Критерії 

класифікації 

Види резервів  

відповідно до критеріїв класифікації 

За видами  

резервів  

– резерви для покриття майбутніх можливих витрат (наступні 

витрати на скорочення персоналу; наступні витрати на 

організацію проведення реструктуризації); 

– резерви  очікуваних витрат (забезпечення майбутніх витрат, 

пов’язаних з оцінкою за справедливою вартістю при продажу 

частки майна) 

За джерелом 

утворення резерву  

– резерви, утворені за рахунок собівартості продукції, робіт, послуг 

(резерви для покриття майбутніх можливих витрат); 

–  резерви, джерелом утворення яких є прибуток до оподаткування 

(резерви  очікуваних витрат); 

– резерви, які утворюються шляхом відрахування з чистого 

прибутку організації (резерви сумнівних боргів, які виниклі в 

процесі реструктуризації) 

За типом 

реструктуризації*  

– резерви, зумовлені фінансово-економічним розвитком 

підприємства (1-й тип реструктуризації); 

– резерви, зумовлені економічним, соціально-політичним ризиком  

(2-й тип реструктуризації) 

За функціональним 

призначенням 

– резерви для забезпечення розвитку організації; 

– резерви для забезпечення беззбитковості діяльності організації;  

– резерви для підтримки стабільності фінансово-господарської 

діяльності організації;  

– резерви соціально-економічного характеру  

За тривалістю 

використання 

– довгострокові резерви;  

– короткострокові резерви 

Як об'єкти 

бухгалтерського 

обліку* 

– резерви майбутніх витрат (2-й тип реструктуризації); 

– резерви, які належать до інших операційних витрат (1-й тип 

реструктуризації) 

Джерело: систематизовано автором за [28, 31, 45, 48, 78, 83]; * внесок автора. 

 

Оскільки об’єктом нашого дослідження є процес формування 

забезпечень, які пов’язані з реструктуризацією на підприємствах, що входять 

до холдингових груп, предмет дослідження — це сукупність теоретичних, 
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методичних і практичних аспектів бухгалтерського обліку операцій 

формування та використання видів забезпечень, тобто тих забезпечень, що 

можуть нараховуватися на підприємствах в умовах реструктуризації.  

З огляду на запропоновану автором класифікацію резервів (див. 

дод. Ж) доцільно запропонувати систему, застосування якої знизить ризики, 

пов’язані з впровадженням реструктуризації. Класифікацію забезпечень 

майбутніх витрат і платежів на підприємствах України в розрізі їх видів 

наведено в дод. И. 

Отже, зважаючи на все викладене вище, постає потреба у визначенні 

резервів та регуляторів, які є складовими резервної системи підприємства. У 

вітчизняній обліковій практиці оцінка за справедливою вартістю, яка 

відображена в нормативних актах з бухгалтерського обліку, вимагає 

формування резервів і регуляторів (оціночних резервів). У сучасній 

вітчизняній науковій літературі немає визначення терміна «регулятори», а 

також відсутнє чітке тлумачення поняття «оціночні резерви». Однак оціночні 

резерви відрізняються від резервів за економічним змістом. 

Формування регуляторів (оціночних резервів) передбачено для 

матеріально-виробничих запасів, фінансових вкладень, які не мають поточної 

ринкової вартості, а також для сумнівної дебіторської заборгованості за 

наявності відповідних підстав. Оціночні резерви — це показник, який 

посилює достовірність бухгалтерської звітності, її повноту та розкриває 

відомості про фінансово-господарську діяльності організації. Це пов’язано з 

тим, що оціночні резерви є регулюючими статтями, що зменшують оцінку 

активів у бухгалтерському балансі і витрат, що впливають на кінцевий 

фінансовий результат у звіті про фінансові результати (про сукупний дохід). 

Отже, на нашу думку, в резервній системі підприємства доцільно 

застосовувати і резерви, і оціночні резерви.  

Формування забезпечень, як вже зазначалося, є наслідком наявності 

ризику, що в майбутньому виникнуть витрати від виконання зобов’язань з 

невизначеними терміном або сумою погашення. Оскільки такий ризик 
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існує практично завжди, формування забезпечень майбутніх витрат і 

платежів є необхідним. Оцінимо тепер ступінь використання українськими 

суб’єктами господарювання при впровадженні стратегії реструктуризації 

такого методу захисту від ризиків, як резервування шляхом нарахування 

забезпечень. Для цього необхідно проаналізувати наявні методики їх 

нарахування. 

На особливу увагу заслуговують питання створення забезпечень на 

реструктуризацію та виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів, 

оскільки ці види забезпечень практично не розглядаються в положеннях 

бухгалтерського обліку. Відсутність визначення терміна «реструктуризація» 

у П(С)БО 11 «Зобов’язання» є суттєвим недоліком цього стандарту, проте в 

ньому наведено інформацію про створення забезпечень на виконання 

зобов’язань щодо обтяжливих контрактів, хоча й вона обмежена лише 

визначенням. Обтяжливий контракт — це контракт, витрати (яких не можна 

уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від 

цього контракту. Відповідно до цього визначення витратами на виконання 

контракту є собівартість його виконання або компенсація, яку сплачує 

підприємство в разі неможливості виконати контракт. У всіх інших випадках 

контракт не визнається як обтяжливий і забезпечення не створюється.  

Забезпечення для відшкодування подальших операційних витрат на 

виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів створюється в сумі 

теперішньої заборгованості за цим контрактом (рис. 1.7). 

Синтетичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів 

здійснюється в журналі 7, аналітичний — у відомості 7.3 за видами, 

джерелами формування та напрямами використання. Як уже зазначалося, у 

П(С)БО 11 «Зобов’язання» одним із видів зобов’язань виокремлено доходи 

майбутніх періодів. За особливостями їхнього обліку можна простежити дію 

принципу нарахування та відповідності доходів і витрат. 
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Рис. 1.7. Етапи створення моделі обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації підприємства другого типу (розроблено автором) 

Заходи 4-го етапу: порядок відображення у звітності всіх видів резервів. Практична 
реалізація: розробляється додаток до бухгалтерської звітності, який узагальнює рух 
резервів у межах системи бухгалтерського обліку 

Заходи 2-го етапу: вибір методики розрахунку суми резервів. Практична реалізація: 
проводиться розрахунок суми кожного резерву з урахуванням планованої діяльності 
на майбутній період, аналіз наявних методів формування облікової політики 
підприємства, визначення переліку змін в обліковій політиці, визначення доцільності 
впровадження центру обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємства 

Заходи 5-го етапу: аналіз результатів попередніх етапів, досвіду впровадження та 
первинної апробації відповідних заходів на практиці, корегування програми 
впровадження нової стратегії та склад її елементів; проведення додаткових заходів 
(дослідження, випробування механізмів управління, переоцінка якісних та кількісних 
параметрів реструктуризації.); удосконалення методичного забезпечення. 

Облікове 
забезпечення 

Обліково-контрольне 
забезпечення 

Контрольне 
забезпечення  

Принцип консерватизму 

Послідовність та безперевність Принцип суттєвості резервів 

Принцип нарахування та 
відповідності доходів і витрат 

Модель обліково-контрольного забезпечення реструктуризації   

Заходи 1-го етапу моделювання: вибір переліку резервів, необхідних для 
використання на підприємстві. Практична реалізація: на основі аналізу даних за 
попередні періоди визначається склад активів, на які ризики мають найбільший вплив 

Заходи 3-го етапу: організація поточного обліку резервів. Практична реалізація: 
розробляється графік документообігу, форми первинних документів, визначається 
склад синтетичних і аналітичних рахунків для поточного обліку резервів. 
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Отже, правильні організація та методика обліку резервів на 

реструктуризацію потребують насамперед правильного розуміння суті 

кожного з видів таких резервів і чіткого відстеження моменту їх виникнення 

та моменту відображення в обліку з обов’язковим урахуванням фактора 

зміни вартості грошей у часі. Варіативна інформаційна модель обліково-

контрольного забезпечення реструктуризації підприємства в умовах кризи 

дозволить визначити ключові позиції щодо можливості змін в організаційній 

структурі підприємства, а також у системі обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації другого типу. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Результати проведених досліджень дають можливість сформувати 

кілька узагальнених теоретичних положень, які характеризують зміст 

діяльності підприємства як багатоаспектної економічної категорії, що 

потребує наукового обґрунтування, висвітлюють процес реструктуризації 

діяльності на вітчизняних підприємствах як запобіжного заходу в умовах 

загрози банкротства та визначають роль обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації підприємства (резервів на її впровадження). Підвищена 

увага науковців до процесу реструктуризації зумовлена посиленням загроз і 

ризиків в економічному та суспільно-політичному житті. Зазначені 

узагальнення є такими: 

1. Застосування категоріально-цільового підходу до визначення 

сутності реструктуризації дало можливість визначити реструктуризацію як 

процес структурної перебудови підприємства, якій може охоплювати всі 

сфери його господарювання, зокрема основну, інвестиційну та фінансову 

діяльність підприємства, і здійснюватися з метою відновлення 

платоспроможності, адаптації до умов господарювання та випередження 

конкурентів.  
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Результати дослідження доповнюють теоретичну базу з питань 

визначення сутності терміна «реструктуризація» і можуть слугувати основою 

для їх подальшого вивчення в системі обліково-контрольного забезпечення 

діяльності підприємств. 

Теоретичні здобутки, підкріплені аналізом статистичних даних 

(кількість підприємств-банкрутів, підприємств, які впроваджували стратегію 

реструктуризації, кількість капітальних інвестицій за роками та галузями), 

підтверджують гіпотезу, що для збереження підприємств в Україні необхідно 

переглянути нормативні умови щодо впровадження реструктуризації. 

Капітальні інвестиції є джерелом для впровадження на підприємстві 

інноваційних, організаційних та реструктуризаційних змін. Статистичні дані 

свідчать, що стійкі відрахування на капітальні інвестиції спостерігаються 

тільки в таких галузях, як машинобудування, сталеливарна, коксохімічна 

промисловість. 

Крім того, теоретичні положення щодо сутності реструктуризації 

підтверджено авторською розробкою — запропонованим підходом до 

розподілу підприємств за групами.  

Реструктуризацію як засіб запобігання банкрутству, розглянуто на 

прикладі холдингу «Метінвест». Запропонований автором порядок розподілу 

підприємств різних галузей за групами має на меті отримання найбільш 

переконливих результатів щодо ролі різних типів реструктуризації у 

збереженні та подальшому розвитку підприємства. 

Дослідження діяльності підприємств холдингів, які належать до 

різних галузей, підтвердили розуміння реструктуризації як своєрідного 

«ліфту» в процесі переходу від одного стану діяльності підприємства до 

іншого (від ідеального до катастрофічного), що дозволило в подальшому 

розробити теоретично-методичний інструментарій облікового-

контрольного забезпечення реструктуризації підприємств (резервів на її 

впровадження). 
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2. За результатами аналізу досліджень вітчизняних та іноземних 

науковців з’ясовано наявні тенденції щодо подальшого розвитку дефініції 

«облікове-контрольне забезпечення реструктуризації діяльності 

підприємств».  

Визначено, що облікове-контрольне забезпечення реструктуризації 

діяльності підприємств при впровадженні стратегії реструктуризації — це 

інформаційна система, яка 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 щодо необхідності та можливості нарахування резервів для 

реструктуризації.  

3. Визначено, що моделювання є методом формування облікової 

політики підприємства. Виділення його етапів дозволяє зробити висновок, 

що моделювання привносить варіативність і сприяє вибору оптимальної 

моделі наказу керівника підприємства про облікову політику. Наявність 

варіантів зумовлено впливом цілей і факторів. Важливе значення в процесі 

моделювання обліково-контрольного забезпечення реструктуризації мають 

цілі та завдання, які керівництво та інвестори ставлять перед обліковою 

системою і які є складовою стратегічних цілей.  

При цьому первинна облікова модель, тобто наявна на підприємстві 

облікова політика, яка у зв’язку зі зміненням умов вже не відображає 

належним чином факти господарської діяльності, а тому це актуалізує 

необхідності коригування облікової політики і створення варіативної 

моделі.  

Визначено складові, етапи та комунікативні зв’язки в теоретичній 

варіативній моделі обліково-контрольного забезпечення реструктуризації 

підприємств (резервів на її забезпечення). До зазначених етапів належать: 
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аналіз нормативної бази; визначення об’єктів обліку; аналіз наявних та 

можливих облікових моделей, розгляд облікової політики та можливих змін 

до неї, вибір необхідних теоретичних та методологічних інструментів для 

побудови моделі обліково-контрольного забезпечення резервів на 

реструктуризацію. Поєднання елементів методу бухгалтерського обліку 

(оцінка, документування, звітність), об’єктів обліку, які безпосередньо 

пов’язані з процесом реструктуризації (резервів), та даних (індикаторів) 

зовнішнього та внутрішнього середовища дозволяє створити ефективну 

теоретичну модель обліково-контрольного забезпечення підприємства в 

умовах впровадження стратегії реструктуризації. Теоретична модель 

обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємства ґрунтується на 

основних принципах бухгалтерського обліку: превалювання сутності над 

формою, безперервність діяльності та ін. У роботі проаналізовано їх 

взаємозв’язок. 

4. Основними об’єктами в моделі обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації підприємств є забезпечення (резерви) майбутніх витрат і 

платежів. Вони виконують функції згладжування коливань фінансового 

результату, страхування відповідальності адміністрації підприємства в 

умовах впровадження реструктуризації та планування величини витрат на 

майбутні періоди.  

Із застосування філософських методів пізнання дійсності доведено, що: 

 формування забезпечень майбутніх витрат і платежів є можливим 

наслідком виникнення у підприємства зобов’язання з невизначеною сумою 

або часом погашення; 

 забезпечення майбутніх витрат і платежів — це резерви 

спеціального призначення, що формуються суб’єктом господарювання за 

рахунок власних джерел фінансування для покриття майбутніх 

операційних витрат від виконання зобов’язань з невизначеним часом або 

сумою погашення. Резерв, як облікова категорія, означає частину доходу 
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звітного періоду, виділену для покриття майбутніх можливих і очікуваних 

витрат. 

Запропонована в роботі дефініція цього поняття відображає його 

головні сутнісні ознаки: резервну природу, створення за рахунок власних 

джерел фінансування і цільовий характер фінансування. 

5. Результати оцінки системи забезпечень майбутніх витрат і платежів 

на проведення реструктуризації як засобу запобігання банкрутству шляхом 

формування вибіркової сукупності акціонерних товариств дозволили 

охарактеризувати її як нерозвинуту. Забезпечення наступних витрат на 

реструктуризацію формують тільки 10% підприємств (100 підприємств з 

1000).  

6. Наявність стійких тенденцій до погіршення екологічної ситуації в 

Україні у зв’язку з дефіцитом коштів на проведення природоохоронних і 

ремонтних заходів зумовлює необхідність розширення переліку витрат на 

реструктуризацію.  

Крім того, проаналізовано відомі класифікації резервів та 

запропоновано додаткові класифікаційні ознаки.  

Основні публікації  автора за розділом 1: [178, 181, 182, 185, 187, 189, 

190]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1. Організація облікового забезпечення реструктуризації на 

підприємствах 

 

Організаційний етап облікової роботи є сферою бухгалтерського обліку 

підприємства, яка безперервно розвивається. Її основною ознакою і головною 

функцією є збирання, вивчення і класифікація інформації про господарську 

діяльність з метою її практичного застосування в процесі управління сучасним 

підприємством. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві належить до 

компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової 

особи) і здійснюється згідно із законодавством — регламентується Законом 

України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (розділ ІІІ) 

[75]. У законі зазначено, що це система дій, необхідних для побудови облікового 

процесу з метою отримання інформації про господарські операції, їх групування 

залежно від економічного значення та реєстрація у відповідних регістрах, 

здійснення контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів. 

Основи організації бухгалтерського обліку розкрито в ст. 8 цього закону. 

Результатом проєкту реструктуризації є оптимізація процесів 

управлінського обліку та організаційної структури відповідно до 

реструктурованих цільових бізнес-процесів та з урахуванням результатів 

комплексного економічного аналізу. Це зумовлює необхідність дослідження 

та оптимізації організаційної структури бухгалтерської служби, обліково-

контрольного забезпечення, зважаючи на їх зв’язки зі структурою управління. 

Дослідження типів організаційних структур бухгалтерської служби має 

здійснюватися з урахуванням науково-практичних досягнень у сфері побудови 

організаційних структур управління. У роботах М. Шигун [271] і В. Шпака 

[272] виявлено відповідні зв’язки між структурою управління та організаційною 
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структурою бухгалтерської служби підприємства і визначено такі види моделей 

організаційних структур бухгалтерської служби: функціонально-секторна, 

дивізійна, конгломератна, проєктно-матрична, мережева.  

За останні 10 років на українських підприємствах не спостерігалося 

значних змін у структурах бухгалтерської служби, хоча парадигма проєктного 

управління передбачає запровадження нових функцій як у бухгалтерському, так 

і в управлінському обліку. Більше того, в управлінському обліку потребують 

вирішення проблеми, пов’язані з недостатнім розумінням як керівництвом, так і 

бухгалтерською службою «філософії» цього процесу, необхідністю створення в 

умовах реструктуризації підприємства колегіального органу, який, проводячи 

періодичні збори, здійснює контроль за її впровадженням.  

Обліково-контрольне забезпечення реструктуризації передбачає зміни в 

організаційному забезпеченні, перерозподіл ролей між відділами, посилення 

координації і контролю за допомогою сучасних управлінських та 

інформаційних технологій, введення нових регламентів. У табл. 2.1 наведено 

основні типи організаційних структур бухгалтерської служби, які найчастіше 

використовуються на вітчизняних підприємствах залежно від видів їх 

економічної діяльності (таблицю складено за даними Державної служби 

статистики України за період 2008–2018 рр. та результатами власних 

досліджень автора (див. розділ 1). 

Крім того, організація служби обліку залежить від розміру підприємства. 

Середні і великі підприємства мають здебільшого централізований відділ 

контролінгу, однак іноді великі підприємства використовують дивізіональні 

структури, в яких функціонування оперативного управлінського обліку 

здійснюється децентралізовано — в кожному підрозділі окремо, але за 

централізованої загальної координації діяльності. 

Ефективне обліково-контрольне забезпечення реструктуризації може 

бути сформовано за умови оптимальної побудови організаційної структури 

бухгалтерської служби, регламентування роботи облікового апарату, 

автоматизації технологічних процесів та комунікацій з іншими підрозділами. 
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Таблиця 2.1  

Вплив моделі організації обліково-контрольного забезпечення діяльності  

на вибір моделі обліково-контрольного забезпечення резервів на підприємстві  
 

№  

з/п 

Тип організаційної 

структури облікової 

служби 

підприємства 

Показники діяльності Тип організаційної  

форми облікового забезпечення 

резервів на реструктуризацію 
Питома 

вага, % 

Чисельність 

бухгалтерії, 

чол. 

Загальна 

чисельність, 

чол. 

Чистий 

дохід, 

грн 

Економічна діяльність  

за видами 

1 Лінійна 
30,0 4–15 36–956 

3230–

2716200 

Торгівля, послуги зв’язку, добувна, 

харчова, легка промисловість  

Співробітник бухгалтерії 

2 Функціональна 
12,5 8–17 470–1432 

60312–

1019809 

Машинобудування, легка, харчова 

промисловість, будівництво 

Співробітник бухгалтерії 

3 Лінійно-

функціональна 10,0 11–31 456–1956 
17371–

1382863 

Машинобудування, добувна 

промисловість, виробництво газу, 

мінеральних добрив 

Співробітник бухгалтерії 

4 Функціонально-

секторна 
5,0 45–48 4133–4366 

1245554–

3447309 

Добувна промисловість, виробництво 

мінеральних добрив 

Менеджери, співробітник 

бухгалтерії, плановий відділ  

5 Дивізійна 

15,0 13–341 280–96648 
24065–

31031345 

Коксохімічна промисловість, 

добувна, хімічна промисловість, 

лісівництво, послуги страхування, 

зв’язку 

Бухгалтерська служба, при 

впровадженні стратегії 

реструктуризації — відділ 

реструктуризації 

6 Конгломератна  

17,5 19–118 1713–7000 
11145–

4657614 

Машинобудування, металургія, 

виробництво електроенергії, харчова 

промисловість, сільське господарство 

Бухгалтерська служба, при 

впровадженні стратегії 

реструктуризації — відділ 

реструктуризації* 

7 Бухгалтерська 

служба відсутня 10,0 1–4 36–110 
3569–

174771 

Торгівля паливом, хіміко-

фармацевтична промисловість, 

управління ринками 

Немає 

Всього 100,0 х х х х х 

Джерело: доповнено автором за [272]; * внесок автора. 
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Вибір моделей організації бухгалтерського обліку сучасними 

підприємствами має частково стандартизований характер (табл. 2.1), що 

зумовлено наявністю законодавчих вимог і рекомендацій щодо вибору 

форми ведення обліку залежно від двох ознак: розміру підприємства та виду 

економічної діяльності. За результатами проведеного дослідження можна 

дійти висновку про наявність залежності між формою організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві та організаційною формою обліково-

контрольного забезпечення резервів на підприємстві.  

Результати дослідження, проведеного в п. 1.1, свідчать, що на сьогодні 

середовище для формування забезпечень майбутніх витрат у 

бухгалтерському обліку на підприємствах України можна охарактеризувати 

як не зовсім сприятливе. Дані з оцінки стану організації операцій з 

формування резервів на реструктуризацію на промислових і 

сільськогосподарських підприємствах України наведено в табл. 2.2. Оцінку 

проводили за допомогою анкети (дод. К). Для репрезентативності вибірки 

висновки, отримані нами в результаті анкетування, порівнювали з 

підсумками анкетування підприємств у різних регіонах України, які інші 

вітчизняні науковці одержали  в 2008 році (обрано 10 підприємств).  

Отже, за результатами проведеної оцінки можна зробити такі висновки:  

а) підприємства, які формують резерви на реструктуризацію, як і раніше 

для ведення бухгалтерського обліку найчастіше використовують таку форму, 

як введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення 

бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером. Однак поступово 

розвивається тенденція до залучення підприємствами фахівців на умовах 

аутстафінгу, що спричинено тим фактом, що формування забезпечень на 

реструктуризацію потребує від бухгалтера професійного судження щодо 

оцінки ймовірності тих чи інших подій та їх наслідків для підприємства, а 

також глибоких знань щодо особливостей його діяльності;   
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Таблиця 2.2  

Оцінка стану організації обліку операцій формування забезпечень майбутніх  

витрат і платежів промисловими підприємствами в 2018 році 

 

Критерій, 
за яким проводиться оцінка 

Кількість 
підприємств, що 
задовольняють 
альтернативній 
ознаці критерію 

Питома вага підприємств, 
що задовольняють 

альтернативній ознаці 
критерію, у загальній 
кількості обстежених 

підприємств, % 
Форма організації ведення обліку:  

введення до штату бухгалтера або 
створення бухгалтерії 

8 80 

користування послугами спеціаліста за 
договорами аутстафінгу та аутсорсингу 

2 20 

послуги централізованої бухгалтерії 0 0 
ведення обліку власником або керівником 0 0 

Ступінь автоматизації ведення обліку:  
облік ведеться із застосуванням додаткових 
програм або є окремий модуль у програмі 
бухгалтера 

6 60 

облік ведеться без надання додаткових 
аналітичних даних 

4 40 

Наявність у посадових інструкціях 
бухгалтерів вимог до ведення обліку резервів: 

 

так 5 50 
ні 5 50 

Наявність інформації щодо формування 
резервів у наказі про облікову політику: 

 

так 10 100 
ні 0 0 

Розкриття інформації щодо забезпечень у 
наказі про облікову політику підприємства: 

 

так 9 90 
ні 1 0 

Ведення бухгалтерського обліку 
забезпечень є обов'язком: 

 

рядового бухгалтера  2 20 
заступника головного бухгалтера 5 50 
залученого спеціаліста  3 30 

Частота проведення інвентаризацій і 
забезпечень майбутніх витрат і платежів: 

 

не проводиться 1 10 
1 раз на рік 8 80 
більш як 1 раз на рік 1 10 

Форма облікових регістрів для накопичення 
інформації про забезпечення: 

 

рекомендована МФУ 6 60 
розроблена на підприємстві 4 40 

Джерело: форму вдосконалено за [149, 263], розрахунки проведено за даними 

досліджуваних підприємств (див. дод. Д і дод. К) 
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б) підприємства, які автоматизують (створюють окремий модуль 

«Резерви на реструктуризацію» в програмі бухгалтерії або застосовують такі 

програмні пакети, як Microsoft Excel) ведення бухгалтерського обліку резервів 

на реструктуризацію, мають значно більші можливості формувати та 

контролювати ці забезпечення: є позитивна тенденція до використання 

додаткових інформаційних ресурсів для формування резервів на 

реструктуризацію; 

в) як і раніше, організація обліку резервів на підприємстві 

характеризується відсутністю відповідних пунктів у посадових інструкціях 

бухгалтерів. Як свідчать результати проведеного дослідження, такого пункту 

немає на половині обстежених підприємств, а отже, необхідно на 

законодавчому рівні внести зміни щодо інформації, яка подається в посадових 

інструкціях працівників бухгалтерії; 

г) те саме стосується і відсутності в наказі про облікову політику 

інформації про перелік забезпечень, які формуються на підприємстві 

механізми їх нарахування, порядок обліку резервів на реструктуризацію, 

джерела їх покриття тощо; 

д) відсутність в наказі про облікову політику інформації щодо порядку, 

строків та методів проведення інвентаризації резервів на реструктуризацію 

може спричинити свідоме або ненавмисне спотворення даних у фінансовій 

звітності підприємства. Згідно з п. 18 П(С)БО 11 «Зобов’язання», залишок 

забезпечення на кожну дату балансу має переглядатися і в разі потреби 

коригуватися (збільшуватися або зменшуватися). Невиконання цих 

зобов’язань можна пояснити відсутністю уніфікованих форм для 

відображення результатів інвентаризації резервів, а отже, дослідження 

моделей інвентаризації резервів залежно від виду реструктуризації, її 

тривалості, цілей, вимог інвесторів, власників, співробітників підприємства є 

нагальною потребою в умовах ризик-оріентированого управління з 

урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища. 
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е) є нагальна потреба в розробленні форм облікових регістрів резервів на 

реструктуризацію. З’ясовано, що як і раніше, для хронологічного, 

систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення 

інформації з первинних документів, прийнятих до обліку, в процесі 

формування забезпечень досить велика частка підприємств (40%) 

використовують самостійно розроблені форми облікових регістрів замість 

рекомендованих Міністерством фінансів України. 

Організація обліку резервів на реструктуризацію підприємства 

ґрунтується на використанні традиційних форм та методик, які прописані в 

обліковій політиці підприємства. Опитування персоналу, експертів, 

проведення аналізу варіантів організації обліку резервів на реструктуризацію 

на окремих підприємствах та вивчення зарубіжного досвіду дозволяє дійти 

висновку про необхідність та доцільність змін в обліковій політиці. Залежно 

від масштабів та цілей реструктуризації відповідні зміни потрібно вносити, 

зокрема, в організацію обліку, процеси автоматизації, порядок відображення 

в корпоративній звітності резервів на реструктуризацію.  

Для обґрунтування практичних рекомендацій з удосконалення обліково-

контрольного забезпечення процесу реструктуризації, що, власне, і є метою цієї 

роботи, було висунуто дві теоретичні гіпотези: 

1) впровадження реструктуризації другого типу потребує внесення змін до 

організації обліково-контрольного забезпечення, зокрема роботи облікового 

персоналу, системи інформаційного забезпечення, а також до порядку 

відображення в корпоративній звітності резервів на реструктуризацію; 

2) створення ефективного обліково-контрольного забезпечення процесу 

реструктуризації (в межах резервів на її впровадження) сприяє зниженню 

ризиків діяльності в умовах ризик-орієнтованого управління, сприяє 

відновленню платоспроможності, запобігає банкрутству. 

Підтвердити зазначені гіпотези, насамперед другу, яка і є гіпотезою 

дослідження, допоможе використання методу ієрархій для формування 

пріоритетних стратегій організації обліково-контрольного забезпечення при 
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проведенні реструктуризації як запобіжного засобу для уникнення банкрутства. 

Такий підхід ґрунтується на системно-діяльнісній концепції, в рамках якої 

складено таблиці відповідності між системою цілей організації обліку резервів 

та процесами, що відбуваються при проведенні реструктуризації.  

Для кожного з факторів впливу на результати організації обліково-

контрольного забезпечення резервів на реструктуризацію було 

розраховано таксономічні показники і загальний інтеграційний показник за 

напрямами розвитку. Фактори впливу на формування послідовності 

запровадження змін в організації обліково-контрольного забезпечення, які 

було визначено за допомогою анкетування і згруповано за напрямами, 

наведено в табл. 2.3.  

 

Таблиця 2.3 

Фактори впливу на результати організації  

обліково-контрольного забезпечення резервів на реструктуризацію 

 

Фактор 
(дестимулятор/стимулятор) 

Позначення Напрям розвитку 

(Не)досконала форма організації 
ведення обліку 

Fо 
І1  — удосконалення форми організації 
обліку резервів, введення нових форм 

(Не)достатній рівень автоматизації 
Fа 

І2 — підвищення рівня автоматизації 
обліку резервів 

Наявність/відсутність вимог до 
ведення резервів в обліковій 
політиці  

Fv 
І3 — наповнення та цільове визначення 
інформаційного забезпечення 

(Не)достатній рівень 
інформаційного забезпечення 
обліку резервів  

Fr 

І3  — наповнення та цільове визначення 
інформаційного забезпечення 
І5 — моніторинг обліково-контрольних 
процесів 

(Не)достатній рівень спеціалізації 
персоналу Fp 

І4 — удосконалення роботи та 
підвищення цільової кваліфікації 
персоналу  

(Не)достатній рівень частоти 
проведення інвентаризації 

Fi 
І5 — моніторинг обліково-контрольних 
процесів 

Наявність/відсутність форм 
облікових регістрів для 
забезпечення резервів 

Frg 

І5 — моніторинг обліково-контрольних 
процесів 
І3 — наповнення та цільове визначення 
інформаційного забезпечення 

Джерело: складено автором. 

 

Для визначення оптимальної моделі організації обліку резервів на 

реструктуризацію може бути побудована загальна модель з використанням 
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методу формування показників експертних оцінок за визначеними 

напрямами та методу ієрархій, який дозволяє сформувати найбільш 

ефективну комбінацію заходів з організації обліку резервів на 

реструктуризацію [225].  

При системному підході до розв’язання проблем групового прийняття 

рішень у таких сферах діяльності, як державне управління, бізнес, 

промисловість, охорона здоров’я, освіта тощо, у світі широко 

використовують метод аналізу ієрархій (МАІ). Цей математичний 

інструмент, розроблений американським математиком Томасом Сааті, є 

структурованою методикою аналізу складних рішень з використанням різних 

аспектів математики і психології. Застосування МАІ не приводить до будь-

якого одного «правильного» рішення, але цей метод дає можливість особі, 

що приймає рішення, в інтерактивному режимі вибрати такий варіант 

(альтернативу), який якнайкраще узгоджується з її цілями та її розумінням 

суті проблеми.  

При використанні МАІ реалізація вибору пріоритетів може бути 

здійснена за допомогою відповідних програмних продуктів або 

спеціальних програмних рішень у стандартних пакетах, таких як Matlab, 

Mathcad, Excel тощо, або за допомогою спеціалізованих онлайн-

калькуляторів (див., наприклад, https://axd.semestr.ru/upr/hierarchies.php). 

На нашу думку, найбільш доцільним є або використання одного зі 

стандартних програмних пакетів (для наших цілей ми вибрали Excel з 

огляду на досить невелику кількість оцінюваних параметрів), або 

створення власного програмного продукту (за умови наявності навичок 

програмування). 

Отже, в нашому випадку орієнтовний граф має 7 вершин, відносно яких 

ми формуємо бінарну матрицю залежності (табл. 2.4). Елементи матриці 

мають значення 0 або 1 залежно від результату визначення взаємовпливу 

факторів. На основі матриці було побудовано граф, який візуально 

демонструє взаємовплив визначених факторів (рис. 2.1). 



103 
 

Таблиця 2.4 

Бінарна матриця залежності факторів впливу  

на результати організації обліку резервів 
 

 Fо Fа Fv Fr Fp Frg Frg 

Fо 0 1 1 1 0 0 0 

Fа 0 0 0 1 0 0 0 

Fv 0 1 0 0 0 0 0 

Fr 0 0 1 0 0 0 0 

Fp 1 1 1 1 0 0 0 

Fi 0 0 0 1 0 0 0 

Frg 0 0 0 1 0 0 0 

Джерело: складено автором. 

 

 

 

Рис. 2.1. Граф залежності факторів впливу на результати організації  

обліково-контрольного забезпечення резервів на реструктуризацію 

(розроблено автором) 

 

Кінцевим результатом проєкту реструктуризації може бути 

оптимізація організаційної структури відповідно до цільових бізнес-

процесів. При цьому слід враховувати результати комплексного 

економічного аналізу, а також виявлене дублювання бізнес-процесів та 

функціональних процедур. Крім того, потрібно дослідити та оптимізувати 

обліково-контрольне забезпечення реструктуризації з огляду на його 

взаємозв’язок зі структурою управління (див. дод. Л1 і Л2).  

У табл. 2.5 наведено матрицю досяжності бажаних результатів. 
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Таблиця 2.5 

Матриця досяжності факторів впливу на результати організації обліково-

контрольного забезпечення резервів на реструктуризацію 

 
 Fо (0) Fа (1) Fv (2) Fr (3) Fp (4) Fі (5) Frg (6) 

Fо (0) 1 1 1 1 0 0 0 

Fа (1) 0 1 0 1 0 0 0 

Fv (2) 0 1 1 0 0 0 0 

Fr (3) 0 0 1 1 0 0 0 

Fp (4) 1 1 1 1 1 0 0 

Fi (5) 0 0 0 1 0 1 0 

Frg (6) 0 0 0 1 0 0 1 

Джерело: складено автором. 

 

У табл. 2.6 представлено відокремлення множини досяжности R(f) та 

множини попередніх вершин A(f). 

Таблиця 2.6 

Визначення ієрархії факторів впливу на результати організації обліково-

контрольного забезпечення резервів на реструктуризацію 

 
F R(f) A(f) R(f)⋂A(f) 

Fо (0) 0; 1; 2; 3 1 1 

Fа (1) 1; 3 0; 1; 2; 4 1 

Fv (2) 1; 2 0; 2; 3; 4 2 

Fr (3) 2; 3 0; 1; 3; 4; 5; 6 3 

Fp (4) 0; 1; 2; 3; 4 4 4 

Fi (5) 3; 5 5 5 

Frg (6) 3; 6 6 6 

Джерело: складено автором. 

 

У табл. 2.7 сформовано другий рівень ієрархії цілей з організації обліку 

та контролю резервів на реструктуризацію підприємств. 

Таблиця 2.7 

Рівні ієрархії зменшення негативних наслідків факторів впливу на результати 

організації обліку резервів 
F R(f) A(f) R(f)⋂A(f) 

Fа (1) 1; 3 1; 2 1 

Fv (2) 1; 2 2; 3 2 

Fr (3) 2; 3 1; 3 3 

Джерело: складено автором. 

 

У такий спосіб формуються два рівні ієрархії зменшення факторів 

негативного впливу на процеси організації обліку резервів.  
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Отже, відповідно моделі графу (рис. 2.1), серед напрямів зменшення 

негативних наслідків від дії факторів впливу на рівень організації обліку 

резервів на реструктуризацію перший рівень ієрархії мають такі: 

 удосконалення форми організації ведення обліку резервів;  

 підвищення рівня спеціалізації персоналу; 

 оптимізація частоти проведення інвентаризації; 

 введення форм облікових регістрів для забезпечення резервів. 

Другий рівень ієрархії мають такі напрями:  

 підвищення рівня автоматизації;  

 наявність вимог до ведення резервів;  

 удосконалення інформаційного забезпечення обліку резервів. 

Отримані результати свідчать про те, що визначені фактори негативного 

впливу на формування витрат та резервів на реструктуризацію дуже тісно 

взаємопов’язані один з одним. Заходи із запобігання їхньому впливу 

потребують цільової інформаційної підтримки за допомогою структурованого 

динамічного інформаційного забезпечення, яким користуватимуться 

кваліфіковані фахівці. Для обґрунтованого формування стратегічних напрямів 

удосконалення організації обліку доцільно використовувати метод експертних 

оцінок, який дозволяє визначити вагомість кожної стратегічної альтернативи в 

організації обліку резервів. Теоретичні гіпотези щодо удосконалення організації 

обліку процесів та ресурсів реструктуризації з урахуванням результатів аналізу 

факторів впливу можна представити у вигляді інформаційної схеми ієрархій для 

формування найбільш ефективної моделі обліково-контрольного забезпечення 

резервів на реструктуризацію (рис. 2.2).  

Ґрунтуючись на результатах анкетування (дод. К), було визначено 

напрями формування стратегії та згруповано критерії, за якими проводиться 

оцінка стану організації обліку операцій формування забезпечення майбутніх 

витрат та платежів. Вони є такими:  
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Рис. 2.2. Інформаційна схема ієрархій формування стратегії організації  

бухгалтерського обліку (складено автором) 

 

 

а) форма організації обліку резервів на реструктуризацію — ведення 

обліку штатним бухгалтером; делегування представника бухгалтерії до 

Центру реструктуризації, який створюється на підприємстві; аутстафінг 

залучених фахівців; автоматизація обліку; удосконалення інструкцій з ведення 

обліку резервів; 

б) ступінь автоматизації — окремий модуль обліку резервів на 

реструктуризацію, якій дозволяє сформувати фінансову та нефінансову 

складові корпоративної звітності; 

в) інформаційне забезпечення — формування додаткових аналітичних 

даних, зокрема додаткових інструкцій, спеціальних наказів тощо; 

г) забезпечення персоналом — співробітники бухгалтерії, до обов’язків 

яких входить ведення обліку резервів; введення окремої посади 

спеціалізованого бухгалтера; залучення зовнішнього профільного спеціаліста; 
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д) обліково-контрольні процеси — формування спеціальної звітності, 

додаткових реєстрів, спеціальних облікових регістрів;  

е) проведення моніторингу облікових ресурсів та процесів.  

Відповідно до визначених напрямів стратегії та критеріїв оцінки стану 

організації обліку операцій формування забезпечення майбутніх витрат та 

платежів для підприємства «Метінвест» та за результатами анкетування 

було запропоновано таксономічну модель обліку резервів, головною метою 

якої є вдосконалення організації обліку резервів та розроблення методики 

визначення послідовності конкретних етапів реалізації визначеної стратегії. 

За цією моделлю, сформованою на основі теоретичних гіпотез, які у свою 

чергу побудовані на аналізі найкращих практик організації обліково-

контрольного забезпечення резервів, ресурсів та процесів реструктуризації, 

було вибрано такі альтернативи:  

А — запровадження змін у формах обліково-контрольного 

забезпечення резервів;  

Б — запровадження змін у системі підвищення кваліфікації облікового 

персоналу та визначення резервів для розвитку кадрового забезпечення; 

В — комплексні зміни, спрямовані на підвищення рівня цільового 

інформаційного забезпечення обліку резервів. 

Логіка вибору альтернатив ґрунтується на визначенні певного критерію 

як ознаки, за якою в подальшому підприємство проводить оцінювання за 

відповідними якісними показниками ступеня досягнення певного результату 

(стимулювання або дестимулювання). Визначені показники формуються на 

основі: 

 вагових коефіцієнтів (за експертними оцінками);  

 показників рівня потенціалу організації обліку (особливо це 

стосується масштабу підприємства); 

 показників рівня можливостей для впровадження змін у наявну 

облікову політику, пов’язаних з готовністю персоналу, ресурсними 

можливостями підприємства тощо; 
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 показників впливу змін на результати реструктуризації.  

Інтегральний показник за стратегічними напрямами удосконалення 

організації обліку можна представити у вигляді функції m змінних, а саме: 

 

Ii = f(P1, P2, … Pm),      (2.1) 

 

де Ii — інтегральний показник за вектором розвитку (і = 1, … n);  

Pi — показник вектора розвитку (і = 1, … m).  

Таксономічна інтегральна модель оцінювання групи обліково-

контрольних процесів ґрунтується на визначенні інтегрального індексу 

таксономічних показників Хi, який розраховується як корінь з добутку (П) 

таксономічних показників напрямів змін (Іi). Тобто інтегральний індекс 

таксономічних показників можна представити в такому вигляді: 

 

𝑋𝑖 =  √∏ 𝐼𝑖
m
𝑖=1

𝑚
,        (2.2) 

 

де Ii — таксономічний показник напряму змін в організації контрольно-

облікового забезпечення.  

Таксономічний показник вектора розвитку (напряму змін) 

розраховується як функція множини експертних оцінок за показниками 

напрямів змін як середнє значення за рядком: 

 

                                          𝐼і = 𝑓(𝑃𝑣𝑎𝑔𝑖 , 𝑃𝑝𝑜𝑡𝑖 , 𝑃𝑚𝑜𝑔𝑙𝑖 , 𝑃𝑠𝑡𝑖),     (2.3) 

 

де Pvagi — складова вагомості і-го таксономічного показника; 

Ppoti — складова потенціалу і-го таксономічного показника; 

Pmogl — складова можливості запровадження змін на поточний момент; 

Psti — складова стимулювання (дестимулювання) — впливу на результат 

реструктуризації, зменшення ризиків.  

У табл. 2.8 наведено інтегральні таксономічні показники за кожним 

напрямом змін, розраховані на основі оброблення експертних даних та за 

результатами оцінювання потенціалу підприємств щодо їх розвитку. 
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Показники визначалися відносно до 1 (0 — найменший рівень; 1 — 

найбільший).  

 

Таблиця 2.8 

Інтегральні таксономічні показники напрямів змін організації обліку резервів 

 
Показник напрямів змін в 

обліково-контрольному 

забезпеченні 

Pvagi Ppoti Pmogl Psti Іi 

І1  — удосконалення форми 

організації обліку резервів, 

введення нових форм 

0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 

І2  — підвищення рівня 

автоматизації обліку 

резервів 

0,5 0,1 0,2 0,2 0,3 

І3 — наповнення та 

цільове визначення 

інформаційного 

забезпечення 

0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 

І4 — удосконалення 

роботи та підвищення 

цільової кваліфікації 

персоналу  

0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 

І5 — моніторинг обліково-

контрольних процесів 
0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 

Джерело: розраховано автором. 

 

Отримані дані є основою для порівняння критеріїв, які можуть бути 

оцінені узагальненим показником Pi на основі комплексних змінних за 

кожним з напрямів удосконалення обліково-контрольного забезпечення та 

організації бухгалтерського обліку:  

 рівня вагомості;  

 рівня реалізації потенціалу;  

 рівня можливостей запровадження змін на визначений період 

стратегічного планування;  

 прогнозних показників результатів. 

Одержані результати свідчать про те, що для середніх значень 

таксономічних показників векторів напрямів змін найбільший показник 

доцільності запровадження мають напрями розвитку інформаційного 
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забезпечення І3 (0,7) та моніторингу облікових ресурсів та процесів І5 (0,5). У 

дод. Л3 наведено фрагменти розрахунків показників таксономічного аналізу 

та парного порівняння показників.  

Множина інтегральних показників І1, І2, … Іn за кожним з критеріїв 

формується відповідно до результатів обробки даних анкетування з 

використанням оцінки теоретичних гіпотез, а також досвіду успішних 

підприємств (у нашому випадку ми використали 5 критеріїв і три 

альтернативи для вибору стратегії). 

Матричний аналіз за парами об’єктів здійснюється за кожним 

критерієм відповідно до пари об’єктів (Іi; Іj) з подальшим формуванням 

матриці зі сторонами n — елементи матриці {wij} (i, j  = 1, 2,… n). 

Формування матриці виконується за класичними алгоритмами [223]: 

якщо елемент матриці i вагоміший за елемент j, то wij дорівнює цілому числу 

відповідно до шкали вагомості пріоритетів; якщо ж елемент матриці i є менш 

вагомим, ніж елемент j, то wij дорівнює протилежному значенню числа. Якщо 

оцінки такі, що інтегральні показники Іi і Іj мають однакову відносну 

вагомість, то коефіцієнти матриці wij дорівнюють одиниці (обов’язкові 

значення головної діагоналі). 

Для визначення кількісних показників використовують таку шкалу 

важливості об’єктів:  

1 — рівні пріоритети;  

2 — незначний пріоритет одного над іншим;  

3 — вищий за незначний пріоритет одного над іншим, але менший, ніж 

середній рівень пріоритету;  

4 — середній рівень пріоритету одного над іншим;  

5 — незначне позитивне відхилення від середнього рівня пріоритету 

одного над іншим; 

6 — вищий за незначне позитивне відхилення від середнього рівня 

пріоритету одного над іншим, але менший, ніж високий рівень пріоритету 

одного над іншим;  
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7 — високий рівень пріоритету одного над іншим;  

8 — незначне відхилення від високого рівня пріоритету одного над 

іншим;  

9 — найвищий рівень пріоритету одного над іншим. 

Відносний вплив оцінюють за формулою геометричного середнього, 

нормалізацію здійснюють до 1, що дає змогу отримати вектор пріоритету.  

Загальна матриця має вигляд, наведений у табл. 2.9.  

 

 

Таблиця 2.9 

Загальна матриця нормалізації напрямів розвитку 

 

 І1 І2 І3 … Іn 

І1 w11 w12 w13 … w1n 

І2 w21 w22 w23 … w2n 

І3 w31 w32 w33 … w3n 

… … … … … … 

Іn wn1 wn2 wn3 … wnn 

Джерело: складено автором. 

 

Оцінювання компонентів результативного індексу за рядками 

визначається за формулами: 

 

Ii  = 11 12 1n...
n

w w w  .      (2.4) 

 

Нормалізація здійснюється відповідно до середнього значення: 

 

1

/
n

i i j

j=

X = і і ,     (2.5) 

 

де Хі — елемент множини пріоритетів Х(X1, ..., Xn). 

Величина вагомості iY  за кожним елементом розраховується за даними 

нормалізованих значень:  
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n

j=

jji XX=Y
1

./      
 
(2.6) 

 

У табл. 2.10 наведено результати попарних порівнянь напрямів 

запровадження змін в організації обліку резервів.  

 

Таблиця 2.10 

Матриця попарних порівнянь напрямів змін організації обліку 

 
Показники критеріїв 

оцінювання 
І1 І2 І3 І4 І5 Хi Yi 

І1 — удосконалення форми 

організації обліку резервів, 

введення нових форм 

1,00 1,10 1,30 1,10 1,90 1,24 0,24 

І2 — підвищення рівня 

автоматизації обліку резервів 
0,91 1,00 1,30 1,30 1,70 1,21 0,23 

І3 — наповнення та цільове 

визначення інформаційного 

забезпечення 

0,77 0,77 1,00 2,00 2,70 1,26 0,24 

І4 — удосконалення роботи та 

підвищення цільової кваліфікації 

персоналу 

0,91 0,77 0,50 1,00 1,00 0,81 0,16 

І5 — моніторинг обліково-

контрольних процесів 
0,53 0,59 0,37 1,00 1,00 0,65 0,13 

Джерело: розраховано автором. 

 

Для оцінки достовірності необхідно розрахувати індекс узгодженості  

І uz , який відображає ступінь вірогідності узгодження експертної інформації за 

формулою:  

 

)(nn)(L=I uz 1/  ,      (2.7) 

 

де  

 
n

=i

n

j=

n

=i

jij

n

=i

nini2

n

=i

i1 Xw=Xw++Xw+Xw=L
1 1 11

2

1

1 ... .    (2.8) 

 

Відносна узгодженість BI uz, за якою вимірюють правильність 

експертних оцінок, розраховується за формулою, в якій враховано випадкову 

узгодженість Vuz  (стале значення випадкової узгодженості для матриці 
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розміром 5 дорівнює 1,12; для матриці розміром 3 — 0,58) та індекс 

узгодженості I uz: 

 

100/ uzuzuz VІ=BI  .      (2.9) 

 

Проведений аналіз узагальнених індексів стратегічних напрямів змін та 

вибору стратегії їх запровадження свідчить про те, що найбільш доцільним 

напрямом змін в організації обліку резервів на реструктуризацію є 

удосконалення інформаційного забезпечення та, зокрема,  наповнення та 

цільове визначення інформаційного забезпечення (інтегральний індекс 

І3 = 0,7; індекс пріоритетності Y1 = 0,24), а також удосконалення форми 

організації обліку резервів (інтегральний індекс І1 = 0,4; індекс 

пріоритетності Y1 = 0,24).  

Фрагменти розрахунків та визначення правильності гіпотез 

узгодженості наведено в дод. Л, а узагальнення отриманих результатів 

аналізу факторів впливу та відповідних напрямів розвитку організації обліку 

резервів на реструктуризацію — в табл. 2.11.  

Зазначена ієрархія (рис. 2.2.) дозволяє підприємству, яке фокусує свою 

увагу на зменшенні негативних наслідків факторів впливу на організацію 

обліково-контрольного забезпечення резервів, сформувати послідовність 

пріоритетів для внесення можливих змін у наявну облікову політику 

підприємства. А визначені стратегічні напрями та їх послідовність є основою 

для ефективної організації обліково-контрольного забезпечення резервів на 

реструктуризацію за основною (облікова політика) та варіативними 

моделями. Саме тому, на першому місці при впровадженні змін є напрям 

удосконалення інформаційного забезпечення. Так, при впровадженні 

стратегії реструктуризації як запобіжного засобу для уникнення банкрутства 

на підприємствах варто розробити окремий модуль «Резерви на 

реструктуризацію», в якому відображаються правила документообігу, 

технологія обробки облікової інформації, додаткова система бухгалтерського 

обліку резервів. 
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Таблиця 2.11 

 

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. 

 

На другому місці за пріоритетністю щодо внесення змін в організацію 

обліково-контрольного забезпечення резервів є пошуки оптимальних форм 

організації бухгалтерського обліку резервів на реструктуризацію. Слід 

зазначити, що введення нових форм організації обліку резервів є 

першочерговою стратегією в послідовності запровадження змін, що свідчить 

про те, що удосконалення інформаційного забезпечення обліку резервів 

необхідно розпочинати із запровадження та цільового використання нових 

форм обліку резервів. 
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На третьому місці — оцінка можливості визначення резервів на 

реструктуризацію та джерел їх покриття; розроблення інструкцій для 

персоналу, який займається обліком та контролем, підвищення кваліфікації 

співробітників бухгалтерії, зокрема залучення фахівця відповідної 

кваліфікації до створеного на час реструктуризації Центру проведення 

реструктуризації. Оскільки підприємства різняться за масштабом і 

потенціалом, цей напрям можна реалізовувати за різними сценаріями, 

відповідно до визначених експертних значень взаємовпливу напрямів та 

факторів змін.  

Така послідовність запровадження напрямів стратегічних змін 

підтверджується розрахунками з перевірки правильності гіпотез щодо 

запровадження трьох стратегій, визначених в моделі ієрархій (рис. 2.2.). 

Відповідно до складових пріоритетів (дод. Л3) було виконано попарні 

порівняння за кожним з критеріїв напряму змін в організації обліку резервів 

для трьох стратегій — А, Б і В, результати яких дозволили розрахувати 

локальні індекси стратегічних альтернатив А1–А5 за формулою: 

 


n

=j

ljlji II=А
1

./ ,     (2.10) 

 

де Ilj — елемент множини локальних пріоритетів за кожним напрямом 

стратегічних змін Іi відносно кожної зі стратегій змін A, Б, В. Попарне 

оцінювання та нормалізація здійснювали аналогічно узагальненому 

матричному порівнянню (табл. 2.9., формули (2.4)–(2.6.)). 

Результати порівнянь за кожним критерієм дають змогу дійти висновку 

про правильність сформульованих гіпотез, а також свідчать про те, що рівень 

відносної узгодженості (формула (2.9)) перебуває в діапазоні від 0,23 до 

6,76 %, тобто є меншим за 10 %.  

Узагальнені дані розрахунків вибору пріоритетів наведено в табл. 2.12.  
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Таблиця 2.12 

Узагальнені дані розрахунків вибору пріоритетів реалізації стратегії 
 

Стратегії 

запровадження 

змін 

А1 А2 А3 А4 А5 

Узагальнений 

індекс 

пріоритетності  

А 0,2 0,5 0,6 0,4 0,2 Za; 0,397 

Б 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 Zb 0,265 

В 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 Zc 0,338 

Джерело: розраховано автором. 

 

Розрахунки, виконані на основі отриманих показників пріоритетності 

за кожним напрямом Y1–Y5 та локальних порівнянь кожного напряму 

запровадження змін І1–І5 відносно стратегій запровадження змін А, Б, В 

(додаток Л3), дозволяють отримати показники пріоритетів А1–А5 за кожним 

напрямом і кожною стратегією і узагальнені індекси пріоритетності Za, Zb, Zc. 

Вибір пріоритеотів реалізації стратегії запровадження змін в обліку 

резервів доцільно також виконати з урахуванням лише найбільш вагомих 

напрямів змін в організації обліку, до яких належать такі напрями:  

І1 — удосконалення форми організації обліку резервів;  

І2 — підвищення рівня автоматизації обліку резервів;  

І3 — наповнення та цільове визначення інформаційного забезпечення.  

У табл. 2.13 наведено узагальнені дані розрахунків вибору піроритетів 

реалізації стратегії за найвагомішими напрямами змін.  

 

Таблиця 2.13 

Узагальнені дані розрахунків вибору пріоритетів реалізації стратегії за 

найбільш вагомими напрямами змін 
 

Стратегії  

запровадження змін 
A1 A2 А3 

Узагальнений індекс 

пріоритетності 

А 0,2 0,5 0,6 Za; 0,307 

Б 0,2 0,3 0,2 Zb 0,165 

В 0,5 0,2 0,3 Zc 0,238 

Джерело: розраховано автором. 
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Сформульовані вище альтернативні стратегічні напрями змін в 

організації обліку резервів мають такі показники пріоритетності за найбільш 

вагомими напрямами змін: 

А —запровадження змін у формах обліково-контрольного забезпечення 

резервів — 0,307;  

Б — запровадження змін у підвищенні кваліфікації облікового 

персоналу та визначення резервів для розвитку кадрового забезпечення — 

0,165;  

В — комплексні зміни підвищення рівня цільового інформаційного 

забезпечення обліку резервів – 0, 238. 

Отже, ґрунтуючись на отриманих у дослідженні результатах щодо 

пріоритетів альтернативних стратегічних напрямів змін в організації 

обліку резервів, запропоновано інформаційну варіативну модель обліково-

контрольного забезпечення резервів на реструктуризацію, схему якої 

наведено на рис. 2.3. 

Модель має динамічну структуру і може змінюватися залежно від 

змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. 

Методологічна складова моделі обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації другого типу включає: нормативна база резервів на 

реструктуризацію, інформаційний модуль, якій включає довідники, 

картотеку, звітність підприємства, Програму реструктуризації. В Програмі 

реструктуризації визначено основні події, за якими нараховуються резерви 

на її проведення.  

Облікова складова моделі поділяється на: організаційну та 

методичну. При проведенні реструктуризації другого типу на  підприємстві 

створюються додаткові організаційні структури (Центр проведення 

реструктуризації тощо),  відбувається залучення зовнішніх спеціалістів за 

договорами аутстафінгу та ін., рис.2.3. 
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Рис. 2.3. Інформаційна варіативна модель обліково-контрольного забезпечення на реструктуризацію другого типу 

(складено автором) 

Контрольне забезпечення 
реструктуризації 

Облікове забезпечення реструктуризації Методологічне забезпечення  

Моделювання взаємозв’язку 
виробництва, капіталу та 

інвестицій 

Нормативна база  

Інформаційний модуль  

Програма реструктуризації 

Організація 
бухгалтерської служби 

Відділ впровадження 
реструктуризації 

Визначення резервів, 
джерел їх покриття 

 Методика обліку 
резервів 

Методика Організація Ризик-орієнтований 
підхід  

Контроль за 
відображенням резервів  

в обліку 

Контроль за 
формуванням звітності 

Контроль за 
співвідношенням резервів 

і джерел покриття 

Необхідність змін  

Корпоративна звітність підприємства  

Комплексний підхід з використанням аналізу та моделювання 

F1 — резерви на реструктуризацію з урахуванням вимог власників, 
інвесторів 

 

F2 — резерви на реструктуризацію з урахуванням екологічних  та 
соціальних вимог 

Оцінка ефективності наявної моделі обліково-контрольного забезпечення 
реструктуризації  

Зміни в обліковій 
політиці 

Облікова політика 
підприємства  

 

В організації 

У методиках 

У механізмах 

У звітності 

Інформаційне 
забезпечення 

персоналу з обліку 

Необхідність змін  

Методика 
відображення  

у звітності 

Необхідність змін 

Наявна модель обліково-
контрольного 
забезпечення 



119 
 

 

2.2. Методика обліку нарахування 

та використання резервів на реструктуризацію 

 

Формування резервів майбутніх витрат і платежів на реструктуризацію 

відіграє важливу роль у забезпеченні ефективної діяльності підприємства в 

умовах кризи чи змінення зовнішнього економічного середовища 

(наприклад, загрози банкрутства, мораторію на здійснення діяльності тощо), 

оскільки резерви виконують функцію згладжування коливань фінансового 

результату підприємства та підтримки рішень адміністрації під час 

проведення реструктуризації, а також при плануванні розмірів витрат на 

майбутні періоди. Розроблення методики визначення та оцінки резервів 

майбутніх витрат і платежів є необхідною умовою побудови ефективної 

моделі обліково-контрольного забезпечення процесу реструктуризації 

(резервів на її впровадження). 

Використання тих чи інших методичних засад формування в 

бухгалтерському обліку підприємства інформації про забезпечення на 

реструктуризацію (в межах резервів на її впровадження) та розкриття цієї 

інформації у фінансовій звітності залежить від багатьох факторів: 

інституціонального забезпечення, впливу зовнішніх чинників, економічного 

середовища, організаційної структури підприємства тощо. При цьому в 

системі бухгалтерського обліку з’являються додаткові об’єкти, які містять 

інформацію про фінансовий стан підприємства. Вони мають бути 

відображені в обліку, а деякі результати на їх основі — у фінансовій 

звітності. Детальну інформацію про те, які саме резерви повинні створювати 

компанії, в яких випадках їм слід розкривати дані про умовні активи та 

зобов’язання, наведено в МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та 

умовні активи».  

Отже, резерви на підприємстві створюють для того, щоб відобразити у 

складі витрат поточного періоду суму, яка може знадобитися для покриття 



120 
 

майбутніх витрат. Для цього ми вважаємо доцільним запропонувати 

використання Внутрішнього стандарту (положення) про порядок 

бухгалтерського обліку та контролю резервів на реструктуризацію, загальну 

схему якого показано на рис. 2.4 (повний текст наведено в дод. М).  

Цей стандарт, призначений для ведення бухгалтерського обліку на 

підприємствах, які впроваджують стратегію реструктуризації як засіб 

запобігання банкрутству, було розроблено відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

У міжнародних стандартах обліку питання, що стосуються обліку 

реструктуризації і створення відповідних резервів, регламентує МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». В Україні аналогом 

цього стандарту є П(С)БО 11 «Зобов’язання». Проведене нами порівняння 

цих документів щодо відображення інформації про реструктуризацію 

свідчить про наявність певних відмінностей між ними (табл. 2.14).  

Аналіз зазначених відмінностей у вимогах П(С)БО 11 «Зобов’язання» і 

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» дає змогу 

обґрунтувати структуру запропонованого нами Внутрішнього стандарту і 

визначити його складові частини.  

За результатами дослідження було з’ясовано, що у П(С)БО 11 

«Зобов’язання» [169] немає визначення терміна «реструктуризація», не 

наведено прикладів подій, які відповідають її визначенню, не зазначено 

особливості включення витрат на забезпечення реструктуризації. У 

запропонованому Внутрішньому стандарті враховано всі вимоги МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» [137]. Зазначимо 

принагідно, що згідно з МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та 

умовні активи», під реструктуризацією розуміють програму, яку планує та 

контролює управлінський персонал підприємства і яка суттєво змінює обсяг 

чи спосіб здійснення діяльності суб’єкта господарювання. 
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Рис. 2.4. Структура запропонованого Внутрішнього стандарту «Про порядок 

бухгалтерського обліку та контролю резервів на реструктуризацію»  

(розроблено автором) 

9. Загальні 
положення щодо 

контролю за 
формуванням та 
використанням 

резервів на 

Контроль полягає у зниженні ризиків діяльності — 
ризиків прийняття необґрунтованих рішень, які 

впливають на коливання фінансового результату 
підприємства 

10. Контроль за 
обліком резервів на 
реструктуризацію 

Запропоновано робочі документи внутрішнього аудиту, 
наведено ознаки знецінення активів, що виникають при 

проведенні реструктуризації 

1. Основні положення 
формування резервів 

2. Класифікація 
резервів на 

реструктуризацію 

3. Порядок 
бухгалтерського обліку 

резервів на 
реструктуризацію 

4. Порядок обліку 
витрат після 

первісного визнання, 
обмеження щодо 

включення деяких 
витрат до 

забезпечення 
реструктуризації 

5. Інвентаризація 
резервів на 

реструктуризацію 

6. Резерви під охорону 
довкілля в умовах 
реструктуризації 

 

7. Облік закриття 
резервів 

8. Особливості 
відображення у 

звітності резервів на 
реструктуризацію 

 

Основне призначення положення, перелік стандартів 
бухгалтерського обліку, норми, які роз’яснюються або 
конкретизуються; суб’єкти, що використовуватимуть 

положення; терміни 
 

Наведено класифікацію резервів за їх видами та цільовим 
призначенням та перелік об’єктів облік 

Подано перелік умов визнання резервів на 
реструктуризацію у складі зобов’язань 

Наведено детальний опис методики облікового 
відображення резервів на реструктуризацію 

Визначено умови відображення витрат майбутніх 
періодів або інших витрат операційної діяльності  

Встановлено порядок переоцінки резервів залежно від 
способу 

Описано способи закриття резервів на реструктуризацію, 
донарахування або сторнування 

Наведено детальний опис інформації, яка подається у 
звітності підприємства з питань обліку резервів на 

реструктуризацію 

Внутрішній стандарт (положення) «Про порядок бухгалтерського обліку  
та контролю резервів на реструктуризацію» 

Назва розділу Характеристика 
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Таблиця 2.14 

 

Порівняння відображення інформації щодо реструктуризації в 

національному (П(С)БО 11 «Зобов’язання»), міжнародному (МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи») та 

запропонованому (Внутрішній стандарт (положення) «Про порядок 

бухгалтерського обліку та контролю резервів на реструктуризацію») 

стандартах бухгалтерського обліку 

 

Показники П(С)БО 11 МСБО 37  
Внутрішній  

стандарт  

Визначення реструктуризації  – + + 

Приклади подій, що відповідають визначенню 

реструктуризації – + + 

Умови створення забезпечення для 

відшкодування витрат на реструктуризацію  + + + 

Мінімальні вимоги до плану реструктуризації + + + 

Свідчення початку реалізації плану 

реструктуризації – + + 

Обмеження щодо включення окремих витрат 

до забезпечення реструктуризації – + + 

Порядок розкриття у фінансовій звітності 

інформації про забезпечення на 

реструктуризацію  
+ + + 

Джерело: систематизовано автором за [137]. 

 

 

Розглянемо детальніше структуру запропонованого Внутрішнього 

стандарту (положення) «Про порядок бухгалтерського обліку та контролю 

резервів на реструктуризацію». Цей документ складається з десяти розділів 

(пунктів), у яких висвітлено основні засади формування резервів, наведено їх 

класифікацію, визначено порядок бухгалтерського обліку резервів, обліку 

витрат після первісного визнання, обмеження щодо включення деяких витрат 

до забезпечення реструктуризації, приділено увагу інвентаризації резервів, 

розглянуто формування резервів під охорону довкілля в умовах 

реструктуризації, проаналізовано облік закриття резервів, обговорено 

особливості відображення у звітності резервів на реструктуризацію, 
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визначено загальні положення щодо контролю за формуванням та 

використанням резервів на підприємстві, прописано процедуру контролю за 

обліком резервів на реструктуризацію. 

У преамбулі документа наведено перелік нормативних документів, які 

ми використовували при створенні цього Внутрішнього стандарту. 

 

Пункт І. Основні положення формування резервів. У цьому розділі 

Внутрішнього стандарту зазначено, що забезпечення майбутніх витрат і 

платежів, зокрема на реструктуризацію, відповідає принципу обачності в 

бухгалтерському обліку. Пояснюється, що їх створюють для захисту 

підприємства від можливих передбачуваних ризиків економічних втрат, а 

також від загрози негативних наслідків інших імовірних подій.  

Крім того, в цьому пункті наведено визначення основних термінів, які 

використовуються у Внутрішньому стандарті. Серед них слід відзначити 

такі: 

а) резерви (забезпечення) на реструктуризацію — це частина доходу 

звітного періоду, виділена як окремий об’єкт обліку для покриття майбутніх 

прямих можливих і очікуваних витрат на проведення реструктуризації. Слід 

зауважити, що в П(С)БО 11 «Зобов’язання» є визначення терміна 

«забезпечення на реструктуризацію», який використовується для розкриття 

інформації в обліку. У Внутрішньому стандарті ми пропонуємо термін 

«резерви» (забезпечення), оскільки, на думку автора, він повніше розкриває 

економічну сутність цих зобов’язань; 

б) реструктуризація — розроблена і контрольована керівництвом 

підприємства програма, яка суттєво змінює або масштаб, або спосіб 

здійснення господарської діяльності. Це визначення у Внутрішньому 

стандарті майже повністю збігається з наведеним вище тлумаченням цього 

терміна в МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». 

До умов створення резервів (забезпечень) для відшкодування витрат на 

реструктуризацію, згідно з П(С)БО 11 та МСБО 37, належить передусім 
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визначення строку початку процесу реструктуризації і, відповідно, 

нарахування резервів.  

На наш погляд, для менеджменту підприємства, на якому 

використовується пропонований Внутрішній стандарт, може виявитися 

корисним наведений у документі перелік прикладів подій, які можуть 

свідчити про початок процесу реструктуризації другого типу (враховуючи 

вимоги МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи») в 

короткостроковій перспективі. Ці події визначено так: 

 продаж або припинення напряму діяльності підприємства;  

 закриття відділень бізнесу в країні або регіоні, переміщення 

відділень з однієї країни або регіону в іншу (інший); 

 зміни в організаційній структурі управління підприємством; 

 фундаментальна реорганізація, що впливає на основний вид 

діяльності підприємства.  

Внутрішній стандарт передбачає, що забезпечення майбутніх витрат на 

реструктуризацію визнається в обліку, якщо у підприємства є конструктивне 

передбачуване зобов’язання, що виникає лише тоді, коли підприємство має 

докладний офіційний план реструктуризації і створило обґрунтовані 

очікування серед осіб, яких стосується реструктуризація, що воно 

проводитиме її, здійснюючи цей план і оприлюднивши його основні 

характеристики і положення.  

Отже, пропонований Внутрішній стандарт спирається на чинну в 

Україні нормативну базу і чітко регламентує момент появи в 

бухгалтерському обліку резервів (забезпечень) для відшкодування витрат на 

реструктуризацію. До мінімальних вимог щодо плану реструктуризації 

доцільно додати перелік передбачуваних резервів майбутніх витрат на 

реструктуризацію та джерел їх покриття. Якщо заплановано проведення 

реструктуризації другого типу, слід надавати додаткову інформацію в 

Примітках до фінансової звітності, а саме, розкрити призначення інвестицій 

(вказати, що вони належать до майбутньої реструктуризації). 
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Пункт ІІ. Класифікація резервів на реструктуризацію. У 

Внутрішньому стандарті прописано рекомендації щодо визначення резервів 

на реструктуризацію. Зазначено, що при класифікації їх у бухгалтерському 

обліку необхідно враховувати рекомендації, наведені в табл. 2.15. 

 

Таблиця 2.15 

 

Запропонована класифікація резервів на реструктуризацію 

 
Критерії 

класифікації 
Види резервів відповідно до критеріїв класифікації 

Види резервів  – резерви для покриття майбутніх можливих витрат (наступні витрати 

на скорочення персоналу; наступні витрати на організацію проведення 

реструктуризації); 

– резерви очікуваних витрат (забезпечення майбутніх витрат, 

пов’язаних з оцінкою за справедливою вартістю при продажу частки 

майна) 

Джерело 

утворення 

резерву  

– резерви, утворені за рахунок собівартості продукції, робіт, послуг 

(резерви для покриття майбутніх можливих витрат); 

– резерви, джерелом утворення яких є прибуток до оподаткування 

(резерви очікуваних витрат); 

– резерви, які утворюються шляхом відрахування з чистого прибутку 

організації (резерви сумнівних боргів, які виникли в процесі 

реструктуризації) 

За типом 

реструктуризації  

– резерви, зумовлені фінансово-економічним розвитком підприємства 

(1-й тип реструктуризації); 

– резерви, зумовлені економічним, соціально-політичним ризиком  

(2-й тип реструктуризації) 

Функціональне 

призначення 

– резерви для забезпечення розвитку організації (1-й тип 

реструктуризації); 

– резерви для забезпечення беззбитковості діяльності організації; 

резерви для підтримання стабільності фінансово-господарської 

діяльності організації; резерви соціально-економічного характеру (2-й 

тип реструктуризації) 

Тривалість 

використання 

– короткострокові резерви;  

– довгострокові резерви 

Як об'єкти 

бухгалтерського 

обліку 

– резерви, які належать до інших операційних витрат (1-й тип 

реструктуризації); 

– резерви майбутніх витрат (2-й тип реструктуризації) 

Джерело: розроблено автором. 
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За результатами проведеного системного аналізу переваг і недоліків 

наявних підходів щодо визначення резерву на реструктуризацію у 

Внутрішньому стандарті наведено рекомендації щодо врахування не лише 

середнього кількісного значення прогнозних майбутніх витрат на 

реструктуризацію, а й прогнозованої міри впливу якісних показників 

(наприклад, втрат людського капіталу, втрат екологічного характеру 

та ін.).  

У процесі розроблення облікової політики щодо формування резервів 

на реструктуризацію доцільно враховувати низку факторів, наведених у 

табл. 2.16. 

При побудові моделі обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації внутрішній аудит має враховувати вимоги, наведені в 

табл. 2.16. Це положення було застосовано для визначення оптимальної 

методики розрахунку з використанням емпіричного методу, однак це 

завдання потребує подальшого опрацювання щодо переведення 

натуральних значень втрат людського капіталу та екологічних втрат у 

вартісні оцінки.  

 

ІІІ пункт. Порядок бухгалтерського обліку резервів на 

реструктуризацію. Цей розділ присвячено умовам бухгалтерського обліку 

резервів на реструктуризацію. Зазначено, що початок реалізації плану 

реструктуризації може відображатися двома способами: 

1-й варіант — нарахування та списання резервів для підприємств, які 

впроваджують реструктуризацію 1-го типу (планова реструктуризація), — 

операційна діяльність; 

2-й варіант — нарахування та списання резервів для підприємств, які 

впроваджують реструктуризацію 2-го типу (з метою запобігання 

банкрутству), — інвестиційна діяльність. 
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Таблиця 2.16 

Фактори впливу на формування витрат та резервів на реструктуризацію 

за другим типом реструктуризації 

 
Складові витрат на реструктуризацію (за другим типом) 

 

Витратна складова 
Фактична 

збиткова складова 

Прогнозна 

збиткова складова 
Втрачена вигода 

Обсяг прямих витрат 

на 

реструктуризацію, 

які фіксуються в 

обліковій системі 

підприємства 

Обсяг грошей на 

покриття збитків, 

визнаний на основі 

зафіксованих фактів 

деструктивної 

діяльності 

підприємства, для 

подолання якої 

впроваджується 

реструктуризація 

Обсяг грошей на 

покриття збитків від 

деструктивної 

діяльності, які не є 

зафіксованими і не 

можуть бути 

об’єктивно 

прогнозовані 

Обсяг грошей 

витраченого 

додаткового доходу, 

який міг би бути 

отриманий, за 

умовами 

інвестування коштів 

1, 2, 3 груп витрат 

Фактори, що формують величину резерву на реструктуризацію 

Фактори впливу, 

зафіксовані в 

П(С)БО та МСБО 

Фактори 

сприйняття — 

формуються на 

основі ідентифікації 

об’єктів, які 

сприймають 

деструктивний 

вплив, — кількість 

звільненого 

персоналу — втрата 

людського капіталу 

Фактори стану — 

формуються на 

основі вартісної 

оцінки наслідків 

деструктивного 

впливу — заробітна 

плата 

Потенціал 

утворюваного 

джерела 

потенціальних 

ресурсів 

Вирішення двох взаємопов’язаних завдань для визначення резервів 

 Облік факторів  

впливу 

Встановлення 

залежності і зміни 

параметрів 

сприйняття від 

факторів впливу 

Переведення 

натуральних значень 

витрат на 

реструктуризацію 

(факторів 

сприйняття) у 

вартісні оцінки 

Методи визначення витрат на реструктуризацію 

Метод прямого 

обрахунку — 

недостатній рівень 

достовірності 

прогнозів 

Аналітичний 

метод — 

встановлення 

функціональних 

залежностей між 

витратами на 

реструктуризацію та 

очікуваною вигодою 

Метод емпіричний 

(у т.ч. метод 

аутстафінгу) — 

обсяг витрат 

визначається на 

основі 1-го та 2-го 

методів на окремих 

об’єктах, 

узагальнюється і 

переноситься на 

інші однорідні 

Розрахунок 

величини витрат, 

встановлений за 

структурованими 

величинами витрат 

ресурсів, понесених 

підприємством при 

реструктуризації  

Джерело: складено автором.  
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З метою узагальнення інформації про рух коштів, що резервуються 

підприємством для забезпечення майбутніх витрат і платежів, у чинному 

Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств та організацій для обліку забезпечень 

передбачено окремий пасивний рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і 

платежів», який на сьогодні має сім субрахунків:  

1) 471 «Забезпечення виплат відпусток»; 

2) 472 «Додаткове пенсійне забезпечення»; 

3) 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань»; 

4) 474 «Забезпечення інших витрат і платежів»; 

5) 475 «Забезпечення призового фонду (резерв виплат)»; 

6) 476 «Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі 

в лотереї»; 

7) 477 «Забезпечення матеріального заохочення».  

Промислові та сільськогосподарські підприємства для ведення 

бухгалтерського обліку забезпечень можуть використовувати тільки 

субрахунки 471–474 і 477 (див. табл. 2.17).  

При цьому ми вважаємо доречним доповнити субрахунки рахунку 47 

«Забезпечення майбутніх витрат і платежів» введенням двох нових 

субрахунків:  

479.1 «Забезпечення на проведення реструктуризації першого типу»; 

479.2 «Забезпечення на проведення реструктуризації другого типу».  

Інвестиційна сутність операцій з нарахування резервів на 

реструктуризацію другого типу передбачає формування цільового резерву, 

тому доцільно запропонувати використання окремого субрахунку 

«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 

варіантом — рахунок 977 «Інші витрати діяльності». 
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Таблиця 2.17 

Бухгалтерські проведення формування резервів на реструктуризацію 

Зміст операції 
Кореспонденція рахунків Сума, 

грн Дт Кт 
1-й варіант 

Нарахування резервів (затверджений 
план реструктуризації, бухгалтерська 
довідка) 

94 «Інші витрати 
операційної 
діяльності» 

479.1 «Забезпечення 
на проведення 
реструктуризації 
першого типу» 

100000,00 

Оплата за послуги, товарно-
матеріальні цінності, які придбано 
для реструктуризації  

631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 

311 «Рахунки в 
банках» 

120000,00 

Оприбутковано запаси від 
постачальника (без передоплати) 

20 «Виробничі 
запаси» 

631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 

100000,0 

Відображено право на податковий 
кредит (до отримання податкової 
накладної) 

644/2 «Не підтвер-
джений податковий 
кредит з ПДВ» 

631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 

20000,0 

Отримано податкову накладну 
(податкова накладна) 

641 «Розрахунки за 
ПДВ» 

644/2 «Не підтвердже-
ний податковий кредит 
з ПДВ» 

20000,0 

Нестачі сировини за результатами 
інвентаризації (Акт проведення 
інвентаризації резервів та 
корегування результатів в обліку) 

947 «Нестачі і 
втрати від псування 
цінностей» 

201 «Сировина й 
матеріали» 

14000,0 

Надлишок сировини за результатами 
інвентаризації (Акт проведення 
інвентаризації резервів та 
корегування результатів в обліку) 

201 «Сировина й 
матеріали» 

719 «Інші доходи від 
операційної 
діяльності» 

28000,0 

Закриття резервів на планову 
реструктуризацію (Акт виконаних 
робіт щодо впровадження 
реструктуризації) 

479.1 «Забезпечення 
на проведення 
реструктуризації 
першого типу» 

719 «Інші доходи від 
операційної 
діяльності» 

120000,0 

Списано на фінансові результати, 
доходи (Бухгалтерська довідка) 

719 «Інші доходи від 
операційної 
діяльності» 

791 «Результат 
операційної 
діяльності» 

120000,0 

Відображення фінансового 
результату (Бухгалтерська довідка) 

791 «Результат 
операційної 
діяльності» 

94 «Інші витрати 
операційної 
діяльності» 

– 

2-й варіант 
Відображення резервів (затверджений 
план реструктуризації, висновок 
аудиторської компанії, витяг з рішення 
суду, бухгалтерська довідка) 

39 «Витрати 
майбутніх періодів» 

479.2 «Забезпечення 
на проведення 
реструктуризації 
другого типу» 

100000,0 

Оплата за послуги, товарно-
матеріальні цінності, які придбано для 
реструктуризації 

631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 

311 «Рахунки в 
банках» 

120000,0 

Оприбутковано запаси від 
постачальника (без передоплати) 

20 «Виробничі 
запаси» 

631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 

100000,0 

Відображено право на податковий 
кредит (до отримання податкової 
накладної) 

644/2 «Не 
підтверджений 
податковий кредит з 
ПДВ» 

631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 

20000,0 

Отримано податкову накладну 
(податкова накладна) 

641 «Розрахунки за 
ПДВ» 

644/2 «Не підтвердже-
ний податковий 
кредит з ПДВ» 

20000,0 

Відображення списаних резервів у 
складі витрат (Бухгалтерська довідка) 

977 «Інші витрати 
діяльності» 

39 «Витрати 
майбутніх періодів» 

100000,0 

Відображення фінансового результату 
(Бухгалтерська довідка) 

793 «Результат 
іншої діяльності» 

977 «Інші витрати 
діяльності» 

– 

Джерело: систематизовано автором. 
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За рахунком 977 «Інші витрати діяльності»  ведеться облік витрат, що 

виникають у процесі діяльності, але які не пов’язані з виробництвом або 

реалізацією основної продукції (товарів) та послуг.   

Тобто при створенні забезпечень на реструктуризацію першого типу 

дебетують рахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності» і кредитують 

субрахунок 479 «Забезпечення на проведення реструктуризації». 

Використання субрахунку 479.2 «Забезпечення на проведення 

реструктуризації другого типу» передбачає кореспонденцію з рахунком 39 

«Витрати майбутніх періодів», за яким обліковуються витрати майбутніх 

звітних періодів. Тому доречно ввести до переліку витрат за рахунком 39 

«Витрати майбутніх періодів» витрати на проведення реструктуризації за 

другим типом (за інвестиційною діяльністю).  

Субрахунки 479.1 «Забезпечення витрат на реструктуризацію першого 

типу» і 479.2 «Забезпечення витрат на реструктуризацію другого типу» 

рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» передбачають облік 

прямих витрат на реструктуризацію, які доцільно обліковувати за групами 

субрахунків 5–6-го порядку. 

Витрати на персонал: 

479.1.1. Наступні витрати на персонал при проведенні реструктуризації 

першого типу; 

479.2.1. Наступні витрати на персонал при проведенні реструктуризації 

другого типу. 

Витрати на організацію проведення реструктуризації: 

479.1.2. Наступні витрати на організацію проведення реструктуризації 

першого типу; 

479.2.2. Наступні витрати на організацію проведення реструктуризації 

другого типу. 

Майбутні витрати, пов’язані з оцінкою за справедливою вартістю: 

479.1.3. Забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних з оцінкою за 

справедливою вартістю; 
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479.2.3. Забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних з оцінкою за 

справедливою вартістю. 

Забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних з виникненням обтяжливих 

контрактів, які безпосередньо пов’язані з реструктуризацією: 

479.1.4. Забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних з виникненням 

обтяжливих контрактів, які безпосередньо пов’язані з реструктуризацією; 

479.2.4. Забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних з виникненням 

обтяжливих контрактів, які безпосередньо пов’язані з реструктуризацією. 

Детальніше розглянемо методичні підходи до формування рахунків 

479.1.1 «Наступні витрати на персонал при проведенні реструктуризації 

першого типу» і 479.2.1 «Наступні витрати на персонал при проведенні 

реструктуризації другого типу» з подальшим відображенням їх у 

Внутрішньому стандарті. До витрат на реструктуризацію належать виплати 

винагороди персоналу, залученому до проведення реструктуризації. Якщо ці 

фахівці є суб’єктами підприємницької діяльності (СПД), жодних нарахувань 

або утримань по винагороді не проводиться. У разі, якщо залучені до процесу 

реструктуризації фахівці (кризові менеджери, юристи, технічний персонал) 

на час її проведення потрапляють у штат підприємства, то заробітна плата 

нараховується їм за чинним законодавством. Розмір резервів для виплат 

персоналу, який безпосередньо зайнятий у проведенні реструктуризації, 

доцільно розраховувати за середніми цінами на ринку персоналу (цінами 

аутстафінгу). 

Нарахування і виплата винагороди фахівцям, залученим до 

впровадження реструктуризації, відображається такими записами: 

Дт 94 «Інші витрати операційної діяльності» — Кт 631 «Розрахунки з 

вітчизняними постачальниками» (акт виконаних робіт); 

Дт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» — Кт 311 

«Рахунки в банках» (сплата винагороди залученим фахівцям на картковий 

рахунок).  
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При впровадженні реструктуризації другого типу доцільно 

використовувати для відображення забезпечення виплат відпусток 

персоналу, який залучено до штату підприємства у зв’язку з 

реструктуризацією підприємства. Цей рахунок може включати аналітику по 

прізвищах працівників, а може розподілятися по групах: 

479.1.2.1 «Виплати відпусток персоналу, залученому на період 

проведення реструктуризації»; 

479.1.2.2 «Виплати відпусток персоналу, переведеному на період 

проведення реструктуризації до відділу реструктуризації». 

Що стосується рахунків 479.1.2.3 «Додаткові пенсійні виплати, які 

пов’язані з реструктуризацією підприємства» і 479.1.2.4 «Забезпечення 

матеріального заохочення щодо впровадження реструктуризації», то перший з 

них (479.1.2.3) є найбільш актуальним для підприємств, які впроваджують 

реструктуризацію. 

Так, одна з досліджуваних нами компаній — «Метінвест» бере участь у 

державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає 

достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях зі 

шкідливими та небезпечними для здоров’я умовами.  

Розглянемо положення, які стосуються організації обліку виплат 

працівникам і містяться в Обліковій політиці (глава 3.12) та Керівництві з 

обліку (розділ 4.9) ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод», який входить 

до холдингової групи «Метінвест» [2].  

На прикладі цього підприємства доцільно рекомендувати визначену 

суму відображати як резерв з додаткового пенсійного забезпечення та 

інших виплат працівникам у складі довгострокових резервів компанії. До 

виплат за планами зі встановленими виплатами також належать одноразові 

виплати по закінченні трудової діяльності (зокрема, при скороченні в 

результаті проведення реструктуризації) та при виході на пенсію, які 

залежать від стажу роботи, рівня заробітної плати, умов праці. 
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Таким чином у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід) компанія визнає сумарну величину витрат, пов’язаних з обліком 

виплат по закінченні трудової діяльності. Згідно з розділом 4.9 Керівництва з 

обліку, компанія може нараховувати такі резерви, пов’язані з виплатами 

працівникам: на забезпечення виплат відпусток та за вислугу, виплат 

персоналу при звільненні (в тому числі і внаслідок реструктуризації), виплат 

бонусів, а також на забезпечення виплат податків та зборів на фонд оплати 

праці.  

При впровадженні реструктуризації другого типу (як засобу 

запобігання банкрутству) крім звичайних для проведення реструктуризації 

витрат виникають додаткові витрати, наприклад судові чи на опублікування 

повідомлень у пресі про початок реструктуризації та ін. Операції з оплати 

витрат на публікацію повідомлень у бухгалтерському обліку підприємства, 

яке впроваджує стратегію реструктуризації першого типу, відображаються 

так: 

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками» — Кт 311 «Рахунки у 

банках» — на суму передоплати за друк оголошення щодо реструктуризації 

підприємства; 

Дт 949 «Витрати на реструктуризацію» — Кт 631 «Розрахунки з 

постачальниками» — на суму друку оголошення без ПДВ. 

Як уже було зазначено вище, нарахування і виплата винагороди 

фахівцям, залученим до впровадження реструктуризації, відображається 

такими записами: 

Дт 94 «Інші витрати операційної діяльності» — Кт 631 «Розрахунки з 

вітчизняними постачальниками» (акт виконаних робіт); 

Дт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» — Кт 311 

«Рахунки в банках» (сплата винагороди залученим фахівцям на картковий 

рахунок).  

При впровадженні стратегії реструктуризації другого типу може 

істотно ускладнитися аналітичний та оперативний облік, оскільки відповідно 
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до графіка погашення заборгованостей необхідно розподілити всі вимоги за 

черговістю і термінами їх погашення, нараховувати відсотки на ще 

невиконані зобов'язання, а також відстежувати виконання графіка погашення 

заборгованостей. 

З огляду на зміст операцій, які можуть відповідати визначенню 

реструктуризації (за МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 

активи» [137]), витрати на її здійснення слід відносити до інших витрат 

операційної діяльності.  

У наявному на сьогодні обліку при використанні створеного 

забезпечення дебетують субрахунок 473 «Забезпечення інших зобов’язань» і 

кредитують рахунки активів і зобов’язань. У разі відсутності ймовірності 

вибуття активів для погашення майбутніх зобов’язань сума такого 

забезпечення згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання» підлягає сторнуванню (Дт 

949 «Інші витрати операційної діяльності» — Кт 473 «Забезпечення інших 

зобов’язань»). Однак у випадку, якщо необхідність такого коригування 

припадає на інший обліковий період (рік), виникне від’ємна сума інших 

операційних витрат, що не відповідає економічній сутності витрат (є 

методично неправомірним). Тому найбільш доцільним є віднесення 

зазначеного коригування до іншого операційного доходу Дт 473 

«Забезпечення інших зобов’язань» — Кт 719 «Інші доходи від операційної 

діяльності». 

 

Пункт IV. Порядок обліку витрат після первісного визнання, 

обмеження щодо включення деяких витрат до забезпечення 

реструктуризації. Аналізуючи формулювання критеріїв за П(С)БО 11 

«Зобов’язання» і МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 

активи» [137], можна дійти висновку, що, по-перше, український 

стандарт не уточнює, для виконання якого (юридичного або 

конструктивного) зобов’язання формується забезпечення, а по-друге, 

останньою умовою є розрахункова визначеність величини забезпечення за 
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П(С)БО 11 «Зобов’язання» і достовірна оцінка за МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», тобто щодо 

надійності оцінки величини створюваного резерву вимога міжнародного 

стандарту є більш жорсткою.  

Розглядаючи другий критерій визнання, слід звернути увагу на те, що в 

обох стандартах не вказано, за якої конкретно величини ймовірності 

здійснення платежу бухгалтеру необхідно формувати забезпечення в обліку. 

Це зумовило необхідність аналізу наявної методики нарахування забезпечень 

на підприємствах, які за авторською класифікацією належать до першої та 

другої групи (табл. 2.18). 

Використовуючи авторську методику класифікації забезпечень, 

рекомендовано застосовувати до кожного виду забезпечень відповідний метод 

розрахунку.  

У цьому пункті Внутрішнього стандарту проаналізовано методики 

оцінки забезпечень у бухгалтерському обліку. Оцінка як грошовий вимірник 

величини забезпечення не є незмінним показником. У документі виділено такі 

види оцінок: 

 оцінка на момент первісного визнання (первісна оцінка); 

 оцінка на дати наступних балансів. 

При оцінці забезпечення довгострокових зобов’язань має 

враховуватися фактор часу, тому такі резерви формуються на суму 

теперішньої їх вартості, тобто сума майбутніх платежів, яка буде потрібна, як 

очікується, для погашення зобов’язання у процесі звичайної діяльності 

підприємства, дисконтується. 

При оцінці як забезпечення поточних зобов’язань, так і забезпечення 

довгострокових зобов’язань обов’язково слід брати до уваги суму 

очікуваного відшкодування. 
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Таблиця 2.18 

Види забезпечень і методи їх розрахунку на підприємствах України 

 

Джерело: розроблено автором. 

 

Підприємства Види забезпечень 
Методи їх 

розрахунку 

Імовірність  

здійснення 

платежу 

Перша група Забезпечення, які виникають на підприємствах першої та другої груп  

за звичайних умов господарювання 

Забезпечення виплат відпусток Прогнозний Високий 

Забезпечення гарантійних 

зобов’язань Прогнозний Середній 

Забезпечення наступних витрат на 

реструктуризацію Прогнозний Високий 

Резерв на ремонт власних основних 

засобів Кошторисний Високий 

Друга група 

 

Забезпечення, які виникають на підприємствах другої групи  

в разі загроз банкрутства 

Витрати на матеріальне 

забезпечення відділу 

реструктуризації 

Аналоговий (за 

цінами ринку) 
Високий 

Забезпечення матеріального 

заохочення щодо впровадження 

реструктуризації 

Аналоговий (за 

авторською 

методикою: 

ціни на ринку 

аутстафінгу) 

Високий 

Забезпечення матеріальної 

винагороди щодо впровадження 

реструктуризації 

Аналоговий за 

цінами на 

ринку 

аутстафінгу 

Високий 

Забезпечення майбутніх витрат, 

пов’язаних з оцінкою за 

справедливою вартістю 

Прогнозний та 

аналоговий 
Середній 

Забезпечення майбутніх витрат, 

пов’язаних з виникненням 

обтяжливих контрактів, які 

безпосередньо пов’язані з 

реструктуризацією 

Прогнозний — 
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З огляду на відсутність у П(С)БО 11 «Зобов’язання» визначення 

економічної сутності реструктуризації для облікових цілей і методичних 

вказівок щодо формування резерву в обліку у п. IV пропонованого 

Внутрішнього стандарту розглянуто методичні аспекти формування 

забезпечення наступних витрат на реструктуризацію. Забезпеченню 

наступних витрат на реструктуризацію присвячено п. 15 і частково п. 16 

П(С)БО 11 «Зобов’язання». Причому в п. 15 лише побіжно зазначено, що цей 

вид резервів формується виключно за наявності затвердженого керівництвом 

плану реструктуризації. В 2003 р. було прийнято П(С)БО 27 «Діяльність, що 

припиняється», в якому також мимохідь згадано про забезпечення наступних 

витрат на реструктуризацію, але методики його створення в обліку не 

наведено. 

Крім того, у пропонованому стандарті розглянуто методичні аспекти 

обліку операцій формування забезпечення наступних витрат на виконання 

зобов’язань щодо обтяжливих контрактів, які виникають безпосередньо в 

умовах реструктуризації. У П(С)БО 11 «Зобов’язання» наведено визначення 

терміна «обтяжливий контракт» — це контракт, витрати (яких не можна 

уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди 

від його завершення. Забезпечення наступних витрат на виконання 

зобов’язань щодо обтяжливих контрактів формується для покриття тієї суми 

витрат підприємства, яка перевищує економічні вигоди від обтяжливого 

контракту, тобто під очікувані збитки від виконання підприємством своїх 

зобов’язань за контрактом. Тут виникає явне протиріччя між визначенням 

очікуваних збитків від виконання зобов’язань за контрактом і п. 14 

П(С)БО 11 «Зобов’язання», який забороняє бухгалтеру створювати 

забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства. 

Крім того, П(С)БО 11 «Зобов’язання» не наводить жодної вказівки щодо 

методики формування забезпечення в бухгалтерському обліку. Зазначені 

обставини спричинюють дуже низьку активність українських підприємств 

при формуванні такого резерву. 
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2.3. Узагальнення інформації щодо відображення 

резервів на реструктуризацію у звітності 

 

Складне фінансове становище багатьох вітчизняних підприємств, яке 

проявляється в їх збитковості, значних сумах кредиторської заборгованості, 

зумовлює ситуацію, в якій концепція реструктуризації все частіше висувається 

на перший план. Проведення реструктуризації значною мірою свідчить про 

наміри власника зберегти належну динамічність розвитку підприємства, 

адаптувати його до викликів і вимог конкурентного середовища.  

Досвід зарубіжних країн свідчить, що відображення процесу і 

результатів реструктуризації у фінансовій звітності підприємств є 

надзвичайно важливою інформацією для зовнішніх користувачів, 

передусім інвесторів, кредиторів, акціонерів, поряд з такими показниками, 

як витрати на інновації, дослідження, розробки в звичайних умовах 

господарювання.  

Крім акціонерних товариств, облік і звітність у яких з 2012 р. в Україні 

регулюється міжнародними стандартами, реструктуризація як один зі 

способів забезпечення оптимального функціонування підприємств у 

звичайних та в кризових умовах господарювання є також важливою і для 

підприємств середнього бізнесу, частка яких в економіці країни є 

найбільшою. Для таких господарюючих суб’єктів актуальною є побудова 

ефективної моделі обліково-контрольної системи, яка ґрунтується на 

національних стандартах (П(С)БО) та враховує вимоги міжнародних 

стандартів обліку.  

 

Пункт V. Інвентаризація резервів на реструктуризацію. У цьому 

розділі Внутрішнього стандарту розглянуто основні методичні підходи до 

проведення інвентаризації резервів на реструктуризацію. 

Звітність — ще один елемент обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації підприємства, який зазнає значних змін при впровадженні 
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стратегії реструктуризації, а отже, в практичних моделях у цьому разі також 

відбуваються значні варіативні зміни. У зв’язку з цим у запропонованому 

Внутрішньому стандарті «Про порядок бухгалтерського обліку та контролю 

резервів на реструктуризацію» є пункт «Облік та контроль резервів на 

реструктуризацію», який розкриває порядок інвентаризації резервів на 

реструктуризацію. 

Організація інвентаризації резервів на реструктуризацію та джерел їх 

покриття — важлива складова обліково-контрольного забезпечення 

діяльності підприємств на всіх стадіях впровадження і реалізації стратегії 

реструктуризації. Відображення в бухгалтерському обліку результатів 

інвентаризації, продажу майна, обліку додаткових витрат, розрахунків з 

кредиторами тощо здійснюється у загальноприйнятому порядку. Етапи 

проведення інвентаризації резервів на реструктуризацію в базовій моделі 

відображено у табл. 2.19. 

Так, за результатами проведеного нами дослідження з аналізу 

нормативної бази та положень облікової політики холдингу «Метінвест» 

було з’ясовано, що недосконалість та неоднозначність тлумачення 

нормативних документів, які стосуються порядку і процедурних аспектів 

проведення інвентаризації, зумовлює потребу у висвітленні деяких питань, 

розробленні відповідних нормативних положень та конкретизації методики 

для окремих об’єктів.  

Використовуючи теорію моделювання, можна побудувати не лише 

складні обліково-контрольні моделі, а й локальні, зокрема моделі 

інвентаризації. Надана базова (теоретична) модель інвентаризації резервів на 

реструктуризацію та активів на їх покриття дає змогу в подальшому 

створювати на її основі варіативні (практичні) моделі повної інвентаризації 

резервів на реструктуризацію для кожного конкретного підприємства, що на 

сьогодні є необхідною умовою забезпечення їх стабільної діяльності.  

Основні методичні підходи до проведення інвентаризації резервів на 

реструктуризацію 2-го типу наведено на рис. 2.5. 
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Таблиця 2.19 

 

Етапи інвентаризації резервів на реструктуризацію другого типу 

 
Стадія 

 

Мета 

 

Завдання 

 

Суб’єкти 

 

Процедури 

 

Прийоми 

 

Перша стадія.  

Організаційна 

Визначення мети, 

завдань, суб’єктів, 

об’єктів 

інвентаризації 

резервів в умовах 

кризових змін 

Розроблення 

програми дій, 

спрямованих на 

розвиток підприємств 

холдингу в умовах 

кризи*  

Керівництво 

підприємств. 

Керівництво 

холдингу*. 

Інвентаризаційн

і комісії на 

підприємствах 

Підготовка наказу на проведення 

інвентаризації по холдингу*. 

Створення інвентаризаційних комісій 

на підприємствах. 

Створення комісії з консолідації даних*  

Документальні 

прийоми  

Друга стадія. 

Підготовча   

Підготовка 

відділу 

бухгалтерського 

обліку, служби 

внутрішнього 

аудиту до 

проведення 

інвентаризації  

Документальне 

забезпечення процесу 

інвентаризації 

резервів на 

реструктуризацію та 

активів на їх 

покриття*  

Керівництво 

підприємств. 

Керівництво 

холдингу* 

Перевірка договорів на повну 

матеріальну відповідальність. 

Отримання розписок від матеріально 

відповідальних осіб. 

Огляд місця проведення інвентаризації. 

Перевірка ваговимірювального 

виведення залишків активів.  

Формування інвентаризаційних описів  

Нормативно-

правова перевірка. 

Дослідження 

документів. 

Огляд. 

Опитування 

Третя стадія.  

Технологічна  

Отримання 

фактичних даних 

про наявність, 

стан та оцінку 

активів на 

покриття 

резервів* 

Визначення фактичної 

наявності, стану, 

правильності 

визнання та оцінки 

активів на покриття 

резервів*.  

Документування 

отриманих даних 

Внутрішній 

контроль*.  

Інвентаризаційн

а комісія. 

Матеріально 

відповідальні 

особи 

Безпосередня перевірка фактичної 

наявності та стану активів, 

правильності їх визнання та оцінки*. 

Дотримання умов та порядку розвитку 

активів, правил утримання та 

експлуатації основних засобів. 

Оформлення та передача 

інвентаризаційних описів до бухгалтерії 

Документальні 

прийоми. 

Визнання активів.  

Оцінка активів і 

зобов’язань 

(загальні методи 

оцінки в 

холдингу)* 
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Закінчення таблиці 2.19 

Четверта 

стадія.  
Аналітична 

Порівняння 
даних з обліку з 
документами 
щодо 
проведення 
реструктуризації 

Визначення 
відповідності облікових 
даних щодо резервів на 
реструктуризацію з 
Програмою 
реструктуризації*. 
Документальне 
відображення даних 
порівняльно-
аналітичної роботи 

Внутрішній 

контроль*. 

Інвентаризаційна 

комісія. 

Працівники 
бухгалтерії. 

Відділ 
реструктуризації* 

Занесення облікових даних в описи і 

порівняння їх з фактичними даними. 

Складання порівняльних відомостей. 

Аналіз причин виникнення відхилень. 

Проведення розрахунків величини 
природного убутку, а також розміру 
збитків, завданих винними особами, 
які отримано внаслідок проведення 
реструктуризації 

Групування 

результатів. 

Порівняння.  

Економіко-

математичні 

розрахунки. 

Юридичне 
обґрунтування 

П'ята стадія. 
Результативна 

Визначення 
результатів 
інвентаризації 

Визначення кінцевих 
результатів 
інвентаризації.  

Документування 
результатів 
інвентаризації 

Керівництво 
холдингу*.  

Керівництво 
підприємств.  

Внутрішній 
контроль*.  

Інвентаризаційна 
комісія 

Визначення кінцевих результатів 
інвентаризації. 

Формування і затвердження протоколу 
інвентаризації. 

Відображення в обліку і звітності 
результатів проведеної інвентаризації 

Групування 
результатів. 

Документування 
результатів 

Шоста стадія. 
Управлінська  

Виявлення та 
аналіз недоліків 
в організації і 
методиці 
інвентаризації 
резервів на 
реструктуризацію 
для її 
удосконалення  

Оцінка та аналіз 
результатів 
інвентаризації резервів 
на реструктуризацію та 
джерел їх покриття*.  

Прийняття рішень за 
результатами 
інвентаризації  

Керівництво 
холдингу*. 

Керівництво 
підприємств. 

Внутрішній 
контроль. 

Інвентаризаційна 
комісія. 

Відділ проведення 
реструктуризації 

Здійснення аналізу остаточних 
результатів інвентаризації. 

Визначення ефективності чинної 
системи контролю за резервами на 
реструктуризацію та джерелами їх 
покриття  на підприємстві*. 

Визначення впливу результатів 
інвентаризації резервів та джерел їх 
покриття на фінансовий стан 
підприємства*.  

Порівняння. 

Економіко-
математичні 
розрахунки. 

Групування. 

Оцінка та аналіз 
результатів. 

Документування 
результатів. 

Контроль 
результатів 

Джерело: доопрацьовано автором на основі [75, 92]; * внесок автора.  



 

Рис. 2.5. Методичні підходи до проведення інвентаризації  

резервів на реструктуризацію (складено автором) 

 

Пункт VI. Резерви під охорону довкілля в умовах реструктуризації. 

У цьому пункті пропонованого Внутрішнього стандарту розкрито 

особливості обліку резервів під охорону довкілля в умовах проведення 

реструктуризації. 

На більшості підприємств групи «Метінвест», які ми досліджували, 

створено резерви під природоохоронні зобов’язання щодо об’єктів, які 

належать компанії зараз або належали їй у минулому, а також таких об’єктів, 

які компанія орендує, або тих, що належать третім особам у різних кранах 

світу. Зазначені резерви являють собою оцінки сум, які підлягають виплаті в 

цей момент або, як очікується, у майбутньому, і враховують низку інших 

потенційно відповідальних сторін (ПВС) по кожному з об’єктів, а також 

найменування й фінансове становище таких сторін у світлі солідарного 

характеру певних зобов’язань. 

Основні компоненти створених компанією «Метінвест» резервів на 

природоохоронні заходи представлено оцінкою ризиків за результатами 

проведення обстежень різних об’єктів. Характер і терміни майбутніх витрат 

Методичні підходи до проведення інвентаризації  

резервів на реструктуризацію 

Обов’язкову інвентаризацію резервів на реструктуризацію та джерел на їх 

покриття проводять перед складанням річної звітності в період 3 місяців до 

дати балансу, а невикористаних — у період 2 місяців до дати балансу. 

До акта інвентаризації  резервів на реструктуризацію та джерел на їх покриття 

включають визначену за результатами інвентаризації суму резервів на 

реструктуризацію, а також відповідні суми за даними бухгалтерського обліку. 

Залишок резервів на реструктуризацію станом на кінець звітного року 

визначають, виходячи з різниці між сумою нарахованого резерву на початок 

реструктуризації та сумами сплат за роботи і послуги, які використовувалися 

безпосередньо на реструктуризацію. 

При інвентаризації резерву на реструктуризацію перевіряють обґрунтованість 

визначення суми резерву на підставі аналізу застосування механізму (методу) 

розрахунку резерву на реструктуризацію, встановленого відповідно до 

облікової політики. 
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на рекультивацію земель залежать від низки факторів невизначеності, до 

яких, крім іншого, належать методи та обсяги відновлювальних робіт, частка 

матеріальної відповідальності за рекультивацію об’єктів, яка припадає на 

«Метінвест», відносно інших сторін, що несуть відповідальність, а також 

фінансові можливості таких ПВС. При цьому часто буває неможливо 

розрахувати суми, що відшкодовуються за рахунок витратних статей, 

компенсації збитків або страхових виплат, з огляду на наявність факторів 

невизначеності. 

На думку керівництва групи «Метінвест», з урахуванням інформації 

зовнішнього та внутрішнього аудиту, яка була наявна на момент 

впровадження реструктуризації, обсяги резервів є адекватними. Проте, 

зважаючи на труднощі, притаманні процесу розрахування зобов’язань, немає 

гарантій, що в майбутньому, при проведенні реструктуризації, не постане 

потреба в додаткових затратах, крім нарахованого резерву. Ефект від 

вирішення екологічних проблем для фінансово-господарських результатів 

компанії важко спрогнозувати з огляду на наявність факторів невизначеності, 

які можуть вплинути як на обсяги і терміни відповідних затрат у 

майбутньому, так і на фінансово-господарські результати. Керівництво 

компанії вважає, що навіть у разі виникнення необхідності у додаткових 

витратах вони не матимуть істотного впливу на фінансове становище групи, 

проте можуть досить суттєво позначитися на фінансово-господарських 

результатах компанії або окремих її підприємств за певний період. 

Якщо очікується, що витрати, які належать до природоохоронного 

зобов’язання, не будуть понесені впродовж певного часу, Внутрішній 

стандарт може відіграти важливу роль завдяки тому, що в ньому міститься 

вимога щодо дисконтування резервів.  

Отже, з огляду на потребу в розробленні методичних підходів до 

дисконтування резервів на реструктуризацію передусім необхідно визначити 

ознаки знецінення активів (докладніше про це йтиметься у розділі 3 цієї 

роботи). 
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Пункт VII. Облік закриття резервів. В обліковій політиці 

підприємства витрати на здійснення реструктуризації слід відносити до 

інших витрат операційної діяльності або до складу адміністративних витрат. 

Як уже зазначалося вище, відповідно до Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій, який був чинним до 2012 р., при створенні забезпечень на 

реструктуризацію дебетують субрахунок 949 «Інші витрати операційної 

діяльності» і кредитують субрахунок 473 «Забезпечення інших зобов’язань». 

У разі використання створеного забезпечення дебетують субрахунок 473 

«Забезпечення інших зобов’язань» і кредитують рахунки активів і 

зобов’язань. Якщо немає ймовірності вибуття активів для погашення 

майбутніх зобов’язань, сума такого забезпечення, згідно з П(С)БО 11, 

підлягає сторнуванню (Дт 949 — Кт 473). Проте, коли необхідність 

коригування припадає на інший обліковий період (рік), виникне від’ємна 

сума інших операційних витрат, що є методично неправомірним, а тому 

доцільно таке коригування відносити до іншого операційного доходу 

(Кт 791), дебетуючи субрахунок 473. 

 

Пункт VIII. Особливості відображення у звітності резервів на 

реструктуризацію. У чинній формі Балансу (Звіті про фінансовий стан) 

забезпечення (резерви) майбутніх витрат і платежів мають безпосереднє 

відображення у розділі ІІІ пасиву балансу «Поточні зобов’язання та 

забезпечення» у рядках 1660 «Поточні забезпечення» і 1690 «Інші поточні 

зобов’язання».  

Структура та стан пасивів мають бути такими, щоб покривати суму 

резервів на реструктуризацію, а також щоб бути високоліквідними. 

Підтримуємо думку ряду науковців [91, 245] щодо недосконалості 

такої структури пасиву балансу в тій частині, яка стосується видів резервів 

майбутніх витрат і платежів, оскільки, з одного боку, в Пасиві потрібно 

наводити інформацію про цільове фінансування, а з другого — в ньому 
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достатньою мірою не розкривається інформація про залишки резервів 

майбутніх витрат і платежів у розрізі його видів на підприємстві. 

На недоцільності включення до цього розділу Балансу інформації про 

цільове фінансування наголошують, зокрема, М.О. Козлова [91] і 

В.С. Терещенко [245, с. 15]. Незважаючи на те, що від моменту проведення 

досліджень цими науковцями минуло вже понад 13 років, пропозиція  щодо 

необхідності зміни назви розділу ІІ Пасиву є актульною й дотепер. Це 

пояснюється тім, що в Балансі у складі забезпечень (резервів) наступних 

витрат і платежів відображаються нараховані у звітному періоді майбутні 

витрати та платежі, величина яких на дату складання балансу може бути 

визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки 

коштів цільового фінансування та цільових надходжень, отримані з бюджету 

та інших джерел, що вказує на те, що таке змішування є невиправданим. 

Враховуючи зміни у кодуванні рядків форм фінансової звітності у 

зв’язку з втратою чинності П(С)БО 2 «Баланс» та набуттям чинності 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» ми пропонуємо 

удосконалити чинну форму Балансу (Звіту про фінансовий стан) (див. 

табл. 2.20). 

 

Таблиця 2.20 

Витяг з Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець 

звітного періоду 

ІІІ Поточні зобов’язання та забезпечення    

Поточні забезпечення  1660 100 200 

Інші поточні зобов’язання 1690 15 18 

Усього за розділом ІІ 1695 115 218 

Джерело: згруповано автором за [144]. 

 

 

Так, у рядку 1660 «Поточні забезпечення» відображатиметься сума 

забезпечень, які планується використати протягом 12 місяців з дати балансу 

для покриття витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створено, або 
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інакше сформованого на підприємстві резерву виплат персоналу, тобто 

кредитове сальдо за субрахунком 471; залишки на дату балансу 

сформованого на підприємстві резерву гарантійних зобов’язань, тобто 

кредитове сальдо за субрахунком 473.  

У рядку 1690 «Інші поточні зобов’язання» наводяться суми 

зобов’язань, для відображення яких за ознаками суттєвості неможливо було 

виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до інших статей, 

наведених у розділі «Поточні зобов’язання та забезпечення», тобто 

відображаються залишки резервів, які обліковуються на субрахунках 472, 

474, 477, 478, 479 з урахуванням внесених нами пропозицій щодо змін до 

Плану рахунків. 

Слід зазначити, що було виділено окремі статті Балансу для двох 

різновидів резерву майбутніх витрат і платежів, які найчастіше 

формуються на підприємствах. Інформацію стосовно всіх інших різновидів 

резерву майбутніх витрат і платежів, які можуть формуватися на 

підприємстві добровільно за рішенням керівництва, зведено у рядку 1660 

балансу. 

Крім того, варто зауважити, що ми підтримуємо позицію В. Терещенко 

щодо виділення в Балансі вписуваних рядків, які заповнюються в разі 

потреби. Заслуговують на увагу запропонована іншим вітчизняним 

дослідником [159] форма внутрішньої звітності, яку можна адаптувати до 

вимог реструктуризації другого типу (див. табл. 2.21). Це сприятиме 

прийняттю обгрунтованих управлінських рішень та контролю за 

виникненням і використанням резервів на реструктризацію.  

До переліку заходів, за якими виникають резерви на реструктризацію, 

належать ті, що прописані в Програмі на реструктуризацію. Методи 

нарахування резервів використовуються ті, які визначені в обліковій політиці 

підприємства. 
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Таблиця 2.21 

Звіт про стан та рух резервів на  

на реструктуризацію на 31 грудня 2018 р. 
2 1 1 № З/П 

№ 12 від 01.01.2018 р. № 11 від 01.01.2018 р. 2 

№ та дата затвердженого 

керівником підприємства 

плану на реструктуризацію 

Нарахування і сплата 

фінансових штрафів до 

бюджету через проведення 

реструктуризації 

Вихідна допомога 

працівникам; нарахування і 

сплата штрафів контрагентам 

за порушення умов договору 

через проведення 

реструктуризації підприємства 

3 Перелік заходів, 

визначений згідно з 

планом реструктуризації 

підприємства: звільнення 

частки персоналу, 

розірвання угод*  

2018 рік 2018 рік 4 
Строки виконання цих 

заходів 

70 000,00 100 200,00 5 
Загальна сума витрат, 

спричинених нею, грн 

30 000,00 90 000,00 6 
В тому числі сума прямих 

витрат, грн. 

01.01.2018 р. 01.01.2018 р. 7 
Дата оприлюднення плану 

реструктуризації 

01.01.2018–01.01.2019 01.01.2018–01.01.2019 8 Період нарахування резерву 

щомісячна щомісячна 9 
Частота відрахувань 

до резерву 

01 числа щомісяця протягом 

2018 р. 

01 числа щомісяця протягом 

2018 р. 
10 Дата Формування 

резерву 
2 500,00*12 7 500,00*12 11 Сума, грн 

31.12.2018 р. 31.12.2018 р. 12 Дата Використання 

резерву 30 000,00 90 000,00 13 Сума, грн 

І І 14 
Залишок резерву на кінець 

періоду, грн 

Джерело: доповнено автором за [159, с. 368]; * внесок автора. 

 

Отже, у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) 

(ф. № 2) наслідки здійснених операцій у частині резервів майбутніх витрат і 

платежів відображаються у складі:  

 адміністративних витрат (рядок 2130); 

 витрат на збут (рядок 2150); 

 інших операційних витрат (рядок 2180). 

Вважаємо за доцільне запропонувати обороти за рахунком 94 стосовно 

витрат на реструктуризацію відображати окремим рядком 2183. Це посилить 

його аналітичність і дасть можливість здійснення контролю його величини в 

розрізі різновидів. До того ж таке відображення, на нашу думку, є менш 
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громіздким. Крім того, завдяки запропонованим змінам у пасиві Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) можна буде чітко проаналізувати динаміку сум 

резервів майбутніх витрат і платежів за декілька періодів. 

В умовах євроінтеграції України одним із важливих питань 

удосконалення обліково-контрольного забезпечення процесу 

реструктуризації є підвищення якості корпоративної звітності, яка покликана 

задовольняти потреби різних користувачів, насамперед фактичних та 

потенційних інвесторів, у достовірній інформації про результати діяльності 

підприємства, його фінансовий стан, грошові потоки тощо. 

Корпоративна звітність економічних суб’єктів є особливим 

інформаційним продуктом, який надає корисну ділову інформацію і дозволяє 

організувати інформаційно наповнений механізм ринкових взаємовідносин між 

економічними суб’єктами і різними інституційними ринковими структурами. 

При цьому економічні суб’єкти виявляють ділову активність, а інституційні 

структури ринку обслуговують їх діяльність і представляють інтереси держави 

на території присутності економічних суб’єктів [143] (рис. 2.6). 

 

 

Рис. 2.6. Концепція корпоративної звітності (складено автором) 
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Фінансова звітність, у якій відображаються резерви на 

реструктуризацію, — ще один елемент обліково-контрольного забезпечення 

процесу реструктуризації. На підприємствах, які входять до складу 

холдингів, це відображено у Примітках до фінансової звітності 

(консолідованої фінансової звітності). Необхідність розроблення методичних 

підходів до відображення забезпечень на реструктуризацію у фінансовій 

звітності пояснюється тим, що в умовах глобалізації посилюється роль таких 

процесів, як злиття і поглинання, реструктуризація, реорганізація, 

оптимізація структури підприємства тощо. Це зумовлює підвищений попит з 

боку власників та інвесторів на деталізацію інформації, що надається 

корпоративними структурами в їхній фінансовій звітності, з метою чіткішого 

розуміння ситуації.  

Соціальна звітність. Необхідність оптимізації звітності в умовах 

реструктуризації стосується також соціальної звітності, значення якої 

останнім часом дедалі зростає. Окремі проблеми у цій сфері досліджували 

К. Безверхий [5], Т. Каменська [81, 82] та інші вітчизняні науковці, проте 

обліковий аспект такої звітності до кінця ще не з’ясовано. Після виконання 

процедур перевірки, аналізу, оцінки та переоцінки відображення в 

бухгалтерському обліку та звітності результати роботи мають бути викладені 

в комплексному документі, який містив би всю інформацію, корисну і 

потрібну для зацікавлених сторін.  

Загалом сьогодні у світі спостерігається тенденція до змінення 

усталеної економічної системи. З кожним роком суспільство звертає все 

більшу увагу на дотримання бізнесом принципів сталого розвитку як 

загальної концепції щодо необхідності утримання балансу між задоволенням 

сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, зокрема 

задоволенні їх потреби в безпечному і здоровому довкіллі. Крім того, 

нинішній стрімкий розвиток процесів інтеграції та глобалізації значно 

підвищує ризики фінансових потрясінь, і в таких умовах добре підготовлена 

корпоративна звітність є одним із дієвих способів створення і підтримання 
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довіри, налагодження більш відкритих і доброзичливих відносин як із 

суспільством, так і з інвесторами. Все більше компаній у світі усвідомлюють 

необхідність розмовляти з різними зацікавленими в їхньому бізнесі 

сторонами більш зрозумілою для них мовою, щоб донести плани своєї 

майбутньої діяльності у сфері сталого розвитку. Зі свого боку, зацікавлені 

сторони вимагають від компаній та організацій, з якими вони мають справу, 

більш прозорої інформації про стратегію, бізнес-моделі, ризики та ринкові 

перспективи. 

Отже, сучасна корпоративна звітність містить у собі фінансову та 

нефінансову складові. При цьому нефінансова звітність соціального та 

екологічного характеру поступово набуває у світі все більшого значення. 

У звіті про корпоративну соціальну відповідальність, або, як його ще 

називають, у звіті про сталий розвиток, зазвичай міститься інформація про 

соціальні, екологічні, економічні та управлінські показники діяльності, про 

корпоративні цінності, модель управління. Такий звіт демонструє зв’язок 

між стратегією компанії та парадигмою стійкого розвитку глобальної 

економіки. 

На сьогодні немає єдиної загальноприйнятої форми корпоративної 

звітності, але цим питанням опікується незалежна міжнародна організація зі 

стандартизації Глобальна ініціатива зі звітності (Global Reporting Initiative — 

GRI), метою якої є сприяння усвідомленню в суспільстві важливості 

корпоративної звітності та прагнення зрівняти її за значущістю з фінансовою 

звітністю. Ця організація, заснована в 1997 р., розробляє стандарти і системи 

звітності в галузі сталого розвитку. Перші стандарти GRI було 

запропоновано в 2000 р., а зараз їх досить широко використовують 

транснаціональні корпорації, галузеві бізнес-групи, малі та середні 

підприємства у багатьох країнах світу. Принаймні в офіційному релізі 

організації зазначено, що їхніми стандартами користуються 63% корпорацій, 

що входять до першої сотні найбільших компаній світу.  
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Звітність за стандартами GRI ґрунтується на таких засадах:  

 системні принципи підготовки звіту — відкритість, залучення 

зацікавлених сторін, верифікованість; 

 принципи прийняття рішення про те, що саме слід включати до 

звіту — повнота і значущість інформації, зв’язок з концепцією сталого 

розвитку, поєднання економічної, екологічної та соціальної складових 

діяльності; 

 принципи якості та достовірності— точність, об’єктивність, 

порівнянність; 

 принципи доступності — ясність викладу, своєчасність 

інформації [143]. 

Однак, мабуть, найголовнішим засадничим принципом системи GRI є 

добровільна відкрита ініціатива в процесі підготовки корпоративних звітів 

про сталий розвиток, тобто будь-яка компанія може сама визначати 

допустимий для неї рівень використання запропонованих у стандартах GRI 

елементів. Стандарти мають модульну структуру, що спрощує їх адаптацію 

та можливість оновлення. 

Серед основних елементів звіту суб’єкта господарювання, 

підготовленого за стандартами GRI, можна відзначити такі: 

 предметний покажчик GRI; 

 бачення майбутнього і опис стратегії підприємства щодо сталого 

розвитку, зокрема офіційна заява його керівника про дотримання принципів 

сталого розвитку; 

 профіль діяльності, де може бути застосована інформація, 

наведена у звіті; 

 структура керівництва і системи управління, організаційна 

структура компанії та її політика, взаємодія з інвесторами та суспільством; 
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 показники діяльності економічного суб’єкта, які характеризують 

його вплив на зовнішнє середовище в економічному, екологічному та 

соціальному аспектах. 

У грудні 2014 р. Європейський Союз ухвалив нову директиву 

2014/95/EU, яку називають також Директивою про нефінансову звітність 

(Non-Financial Reporting Directive — NFRD). Цей документ встановлює 

правила розкриття фінансової інформації для великих компаній і зобов’язує 

транснаціональні корпорації надавати ринкам нефінансову звітність. Закон 

поширюється на публічні компанії з кількістю співробітників понад 500 осіб. 

Компанії, які підпадають під дію цієї директиви, мають звітувати з 

екологічних, соціальних питань, а також з питань, пов’язаних з правами 

людини, боротьбою з корупцією, хабарництвом. Крім того, корпорації 

повинні описати свою бізнес-модель, результати діяльності і можливі ризики 

своєї бізнес-політики за зазначеними напрямами. 

Іншою формою корпоративної звітності є інтегрована звітність. Її 

можуть формувати і надавати будь-які економічні суб’єкти, незалежно від їх 

галузевої спрямованості або належності до малого, середнього чи великого 

бізнесу. При цьому головною метою інтегрованої звітності є задоволення 

інформаційних очікувань усіх зацікавлених сторін — власників 

підприємства, наявних і потенційних інвесторів, суспільства — за допомогою 

розкриття більш повної картини діяльності компанії та аргументації щодо 

правильності її стратегії та дій керівництва. 

Інтегрована звітність є добровільною ініціативою з розкриття 

інформації. Зазвичай вона поєднує фінансові і нефінансові показники, які 

відображають здатність компанії створювати і підвищувати свою вартість у 

коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі. Така форма звітності 

містить стратегію суб’єкта господарювання, чітко структуровані дані про 

наявність, якість і доступність капіталів, що сприяє досягненню стратегічних 

цілей підприємства. Інформація, яка відображається в інтегрованій звітності, 

має якомога повніше характеризувати взаємозв’язки і поєднання чинників, 
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що впливають на стійкість бізнес-моделі підприємства, і бути спрямованою 

на поліпшення взаємодії з фактичними і потенційними інвесторами. 

Як і в ситуації зі звітом про корпоративну соціальну відповідальність, 

інтегрована звітність немає чітко визначеної, стандартизованої форми, але її 

базовими принципами є суттєвість, достовірність і повнота інформації, 

стислість і лаконічність викладу, прозорість. Причому розкриттю підлягають 

не тільки позитивні, а й негативні аспекти діяльності підприємства. 

У 2010 р. було створено Міжнародну раду з інтегрованої звітності 

(International Integrated Reporting Council — IIRC), в основу діяльності якої 

покладено ідею про те, що вартість організації визначає широкий спектр 

чинників — не лише фінансові чи матеріальні за своєю природою показники 

(наприклад, власність, грошові активи), які зазвичай наводять у фінансовій 

звітності, а й інтелектуальний капітал, енергетична та екологічна безпека 

тощо. Рада розробляє для бізнеса формати інтегрованої звітності, які 

відображують, зокрема, довгострокові наслідки рішень, що приймає 

керівництво компанії, їх аналіз з використанням різноманітних факторів 

тощо. Звітність IIRC дозволяє компанії продемонструвати свою політику 

соціальної відповідальності, коротко і чітко поінформувати зацікавлені 

сторони про те, як вона використовує свої ресурси, як вибудовує відносини з 

інвесторами і суспільством, які кроки робить для збереження своєї вартості. 

Це допомагає інвесторам ефективніше управляти ризикам та розподіляти 

ресурси. 

В Україні законодавство не регулює надання суб’єктами 

господарювання нефінансової звітності. Однак окремі компанії все ж 

вважають за необхідне складати звіт про корпоративну соціальну 

відповідальність, що, безумовно є позитивним напрямом руху в бік 

європейських стандартів ведення бізнесу на засадах прозорості і 

відповідальності. До того ж звіт про сталий розвиток дає іноземним 

інвесторам чіткий сигнал про те, що компанія має довгостроковий план 

розвитку, цінує про свою репутацію і заслуговує на довіру. 
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Тому все частіше вітчизняні холдинги розміщують на своїх сайтах 

проспекти, друкують та розповсюджують інформаційні матеріали, 

публікують звіти соціальної відповідальності, підготовлені за міжнародними 

вимогами, в яких пріоритетними напрямами визначають вкладання коштів у 

модернізацію виробництва, формування культури безпечної праці, 

підвищення рівня безпеки праці на робочих місцях і навчання працівників 

необхідним навичкам. Наприклад, концепція соціальної відповідальності 

холдингової групи «Метінвест» ґрунтується на інтеграції соціальних, 

економічних та екологічних складових сталого розвитку в стратегію та 

операційну діяльність компанії.  

Соціальна звітність, яку щороку публікує група «Метінвест», містить 

такі пункти: 

 здоров’я та безпека співробітників; 

 добробут і розвиток співробітників; 

 розвиток місцевих громад; 

 охорона навколишнього середовища та підвищення 

енергоефективності; 

 взаємодія із зацікавленими сторонами; 

 корпоративне волонтерство. 

Для компаній, які впроваджують реструктуризацію другого типу 

автором запропоновано проєкт (форму) соціального звіту підприємства при 

впровадженні реструктуризації (докладніше про це йдеться в розділі 3). 

Забезпечення ефективності реструктуризації великих промислових 

підприємств полягає в децентралізації організаційно-управлінських структур 

і, як наслідок, у підвищенні відповідальності та мобільності у сфері 

прийняття рішень щодо окремих видів виробництв, створення найкращих 

умов для освоєння нових виробництв і підвищення конкурентоспроможності 

продукції, що випускається (послуг, що надаються), стимулювання 

підприємницьких ініціатив стосовно реалізації інновацій; стійкості розвитку 

підприємства; прозорості діяльності різних ланок великих підприємств, 
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можливості оцінювання і порівняння ефективності результатів. Для 

підготовки проєкту реструктуризації і її проведення (зокрема, для оптимізації 

наявного та розроблення нового обліково-контрольного забезпечення 

діяльності підприємств) необхідно залучати фахівців консалтингових (або 

аудиторських) фірм, які мають базові знання і досвід роботи у сфері 

фінансового й інвестиційного аналізу, маркетингу, менеджменту, аудиту.  

На підставі зроблених висновків доцільно запропонувати 

підприємствам, які потребують реструктуризації, взяти участь у «Проєкті 

сприяння реструктуризації підприємства в умовах кризи». Суть зазначеного 

проєкту полягає в наданні підприємствам консультаційної підтримки з боку 

консалтингових (аудиторських) фірм, які спеціалізуються на 

реструктуризації і мають відповідний досвід. 

Центр управління реструктуризацією підприємства формує документи, 

необхідні для участі в «Проєкті сприяння реструктуризації підприємства»: 

складена за формою заявка від підприємства; технічне завдання на 

реструктуризацію; проєкт договору кредитування із зазначенням умов його 

надання і графіків повернення коштів; банківська гарантія на суму не менше 

ніж 50 % кредиту від банку; технічні й фінансові пропозиції щодо проєкту 

реструктуризації, підготовлені консалтинговою фірмою та схвалені 

підприємством. На стадії реструктуризації проводиться саме ця процедура. 

Реструктуризація може здійснюватися за рахунок власних коштів 

підприємств; за прямої і непрямої підтримки з боку органів влади, в тому 

числі держави; за прямої фінансової підтримки з коштів, виділених 

учасникам цільових програм місцевого й державного рівня та переможцям 

конкурсу з розміщення централізованих інвестиційних ресурсів.  

При цьому економічні аспекти реструктуризації превалюють на всіх її 

етапах, а організаційно-регулятивні сприяють досягненню поставлених 

стратегічних цілей.  

Ключові положення останніх двох пунктів Внутрішнього стандарту 

«Про порядок бухгалтерського обліку та контролю резервів на 
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реструктуризацію» (методичні рекомендації для підприємств, які 

впроваджують стратегію реструктуризації) — пункт ІХ «Загальні 

положення щодо контролю за формуванням та використанням резервів 

на підприємстві» і пункт Х «Контроль за обліком резервів на 

реструктуризацію» більш детально ми розглянемо далі — в наступному, 

третьому, розділі цієї роботи. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Ґрунтовний аналіз наявних моделей обліково-контрольного 

забезпечення резервів на реструктуризацію дозволив виявити істотні 

недоліки в організації процесу та його методичному забезпеченні, а також 

окреслити напрями вдосконалення і довести необхідність розроблення таких 

положень: 

1. За результатами оцінки стану організації обліку операцій 

формування забезпечень майбутніх витрат і платежів підприємствами 

холдингу «Метінвест» за досліджуваний період можна зробити висновок 

про те, що ділянки обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 

регламентуються недостатньо.  

За результатами аналізу основних нормативних активів з регулювання 

обліку операцій забезпечень майбутніх витрат і платежів на 

реструктуризацію, аналізу звітності підприємств, які входять до холдингів, а 

також аналізу результатів анкетування бухгалтерів цих суб’єктів 

господарювання визначено перелік факторів, які позитивно чи негативно 

впливають на процес резервування для погашення майбутніх витрат на 

реструктуризацію.  

Стимулятори (дестимулятори) запровадження змін в організації обліку 

було визначено за допомогою анкетування та використано для визначення 

показників пріоритетності напрямів розвитку і формування трьох 
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стратегічних напрямів в організації обліку резервів — удосконалення 

інформаційного забезпечення; зміни форм обліку; підвищення кваліфікації та 

інформаційна підтримка роботи персоналу. Підприємство, фокусуючи свою 

увагу на зменшенні негативних наслідків від дії факторів впливу на 

організацію обліково-контрольного забезпечення резервів на 

реструктуризацію, за допомогою сформованої ієрархії має можливість 

визначити послідовність пріоритетів для внесення змін у використовувану 

ним модель. Це важливо, оскільки чітко визначені стратегічні напрями та їх 

послідовність становлять основу для розроблення стратегічного плану 

організації обліково-контрольного забезпечення резервів та його подальшої 

реалізації.  

2. Обліково-контрольне забезпечення резервів на реструктуризацію 

досліджуваних підприємств відображено в їх обліковій політиці (в межах 

одного підприємства облікова політика є моделлю обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації підприємства). Концептуальна складова 

облікової політики розкриває специфіку діяльності підприємства та її вплив 

на організаційно-методичні засади ведення обліку резервів на 

реструктуризацію, принципи формування облікової політики, завдання 

формування облікової політики, інформаційну модель підприємства.  

Проаналізувавши пункти облікової політики досліджуваних 

підприємств щодо відображення в них резервів на реструктуризацію, ми 

дійшли висновку, що додаткового вивчення потребують процедури обліку 

витрат на персонал, який безпосередньо залучено для проведення 

реструктуризації, а саме: нарахування резервів на додаткове пенсійне 

забезпечення та інші виплати працівникам, а також забезпечення виплат 

вимушених відпусток, які надає підприємство в умовах невизначеності 

зовнішнього середовища (наприклад, оголошення мораторію на діяльність 

підприємств групи «Метінвест»). З огляду на те, що більшість підприємств, 

які ми досліджували, є містоутворювальними та екологічно небезпечними, на 
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особливу увагу заслуговують майбутні витрати на екологічні та соціальні 

заходи, які виникають у процесі реструктуризації. 

3. Аналіз нормативної бази, праць вітчизняних науковців, а також 

досвіду підприємств щодо відображення в обліку процесу реструктуризації 

підтвердив необхідність таких кроків: 

а) внесення змін до нормативних документів, які регулюють процес 

реструктуризації. З метою вирішення цього питання було розроблено форму 

Внутрішнього стандарту (положення) «Про порядок бухгалтерського обліку 

та контролю резервів на реструктуризацію», а також запропоновано внесення 

відповідних змін у форми звітності. Пропозиції щодо внесення змін у 

Форму 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) наведено в дод. Н. Пропозиції 

щодо внесення змін у Форму 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про 

сукупний дохід) відображено в дод. П, в якому також наведено пропозиції 

щодо змін у Примітках до фінансової звітності;  

б) розроблення методичних підходів до відображення в обліково-

контрольному забезпеченні процесу реструктуризації (резервів на її 

проведення). Цей пункт включає в себе, по-перше, створення методичних 

підходів до проведення інвентаризації резервів на реструктуризацію (було 

визначено етапи проведення інвентаризації і розроблено форму Акта на 

проведення інвентаризації, наведену в дод. Р); по-друге, розроблення 

методичних підходів до відображення резервів на рахунках бухгалтерського 

обліку (запропоновано два підходи, які використовуються залежно від типу 

реструктуризації: перший тип — аналітика 5–6-го порядку, другий тип — на 

окремому субрахунку); по-третє, створення методичних підходів щодо 

відображення витрат майбутніх періодів на рахунках бухгалтерського обліку 

(запропоновано використання рахунку 39 «Майбутні витрати»); 

в) імплементація вимог національних та міжнародних стандартів 

обліку, зокрема стосовно оцінки активів та пасивів за справедливою вартістю 

шляхом систематизації ознак знецінення активів тощо.  



159 
 

4. Важливе місце в моделях обліково-контрольного забезпечення 

резервів на реструктуризацію належить таким елементам методу 

бухгалтерського обліку, як оцінка, інвентаризація, документування, звітність. 

Ці методи було пов’язано з елементами організації бухгалтерського обліку в 

умовах ризику, і за кожним з етапів проведення реструктуризації визначено 

перелік необхідних документів.  

У роботі доведено, що за допомогою моделювання можна, не 

змінюючи загальні складові концептуальної сфери, отримувати практичні 

моделі бухгалтерського обліку при впровадженні різних стратегій 

реструктуризації на кожному окремому підприємстві. На підтвердження 

цього розроблено теоретичну модель (локальну) інвентаризації резервів на 

реструктуризацію, яка дає змогу розробити ефективні практичні моделі 

інвентаризації на підприємствах України.  

Для подальшого розвитку цього напряму запропоновано такі методичні 

підходи:  

 оцінка за справедливою вартістю запасів — підходи до дооцінки 

запасів з подальшим відображенням на рахунках бухгалтерського обліку та 

підходи до індексації оплати праці персоналу;  

 документування — розроблення форм звітів та анкет, які 

бухгалтерські служби застосовують у своїй роботі;  

 інвентаризація — створення моделі проведення інвентаризації 

при впровадженні процесу реструктуризації, інвентаризації резервів та 

активів на їх покриття з урахуванням вимог національних та міжнародних 

стандартів;  

 звітність — розроблено підходи до розкриття інформації про 

резерви на реструктуризацію та наявність активів на їх покриття.  

5. У процесі розроблення Внутрішнього стандарту (положення) «Про 

порядок бухгалтерського обліку та контролю резервів на реструктуризацію» 

запропоновано методи розрахунку сум щомісячних відрахувань на 

формування (поповнення) забезпечення матеріального заохочення, яке 
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складається з резерву майбутніх витрат на виплату винагороди за вислугу 

років і резерву майбутніх витрат на виплату винагороди за підсумками 

роботи за рік, забезпечення наступних витрат на реструктуризацію, на 

виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів. Для обчислення 

величини забезпечення матеріального заохочення запропоновано 

використовувати прогнозний метод, який ґрунтується на сумі прямих 

витрат підприємства на виконання плану реструктуризації на наступний рік, 

величині забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів, і кошторисний метод, заснований на сумі збитків, 

яких зазнає підприємство від виконання обтяжливого контракту. 

Основні результати дослідження, викладені у розділі 2, відображено у 

роботах автора [176, 179, 183, 186, 188, 191, 192, 193]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

3.1. Організація системи контролю при проведенні реструктуризації 

 

Функція контролю є чинником мотивації для формування обліково-

контрольного забезпечення підприємства, оскільки вона заснована на 

системі спостережень за процесами діяльності суб’єкта господарювання, 

перевірки його фактичного стану, оцінювання вірогідності його переходу в 

кризовий стан та невідповідності планових і одержаних результатів 

функціонування. 

Контроль — це одна з найважливіших і необхідних для стабільної 

діяльності підприємства складових частин управлінського процесу, в 

якому він відіграє роль елементу зворотного зв’язку, оскільки саме за 

результатами контролю здійснюється коректування адміністративних 

рішень і планів. Однак як засіб зворотного зв’язку контроль може бути 

ефективним лише за умови своєчасного одержання та раціонального 

використання достовірної інформації про стан керованої системи, 

відповідність її функціонування наміченим цілям, розпорядженням 

керівництва, чинному законодавству. Контроль дає можливість не тільки 

встановити відхилення від правил, процедур, норм законодавства, а й 

визначити причини таких відхилень, а також виявити посадових осіб, які 

припустилися помилок. 

У разі виникнення ситуації, яка може загрожувати банкрутством 

підприємства, та при прийнятті рішення про впровадження процесу 

реструктуризації основне призначення контролю полягає в таких функціях:  

 запобігання незаконним чи неекономічним з погляду інтересів 

засновників, працівників підприємства, мешканців міста господарських і 
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фінансових операцій на стадії впровадження управлінського рішення щодо 

банкрутства; 

 виявлення порушень та зловживань у роботі суб’єктів 

господарювання та встановлення їх причин; 

 узагальнення досвіду господарської діяльності аналогічних 

підприємств (наприклад, окремих підприємств, що входять до групи 

«Метінвест») щодо запобігання банкрутству; 

 допомога у пошуках можливостей для впровадження проєктів 

реструктуризації або започаткування нових інноваційних проєктів з метою 

уникнення банкрутства. 

Функції зовнішнього контролю за діяльністю підприємств, крім 

державних контрольних органів (Національного банку України, Державної 

фіскальної служби України, Державного митного комітету України, 

Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР) 

України та ін.), реалізують також незалежні аудиторські фірми. Зовнішній 

аудит на підприємствах проводиться аудиторською фірмою на договірній 

основі з метою отримання незалежної кваліфікованої оцінки достовірності 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. 

Наприклад, на підприємствах групи «Метінвест» характерними рисами 

зовнішнього контролю є такі: 

 здійснюється, як правило, у формі наступного контролю, 

ретроспективно; 

 проводиться постійно і регулярно (звітність підтверджується на 

кінець звітного періоду); 

 є обмеженим у використанні внутрішньої інформаційної бази 

окремо за кожним об’єктом; 

 здійснюється фахівцями, які не пов’язані з об’єктом перевірки.  

Забезпечення ефективного функціонування підприємства в умовах 

економічної кризи, яка впливає на його діяльність, потребує змін в 
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організаційній структурі цього підприємства. Зокрема, залежно від того, на 

ранньому чи пізньому етапі кризи перебуває підприємство, зміни в 

організаційній структурі, в тому числі й реструктуризацію, можна розглядати 

як профілактичні або санаційні заходи.  

Що стосується системи внутрішнього контролю, то, за оцінками 

міжнародної аудиторської компанії, на підприємствах групи «Метінвест» 

вона є ефективною як в окремих компаніях, так і загалом у холдингу [2, 117]. 

Внутрішній контроль на великих підприємствах групи «Метінвест» — 

це процес, який постійно реалізують повноважні органи управління, 

починаючи з наглядової ради та менеджерів усіх рівнів і закінчуючи 

окремими співробітниками підприємства, із застосуванням певних процедур і 

методів контролю на основі доступної їм інформації. Прагнення керівництва 

до виходу підприємства на світові ринки сприяло побудові дієвої та 

ефективної системи внутрішнього контролю. 

Індикативні показники системи внутрішнього контролю дозволяють 

вчасно встановити необхідність запровадження реструктуризації та 

оцінити резерви для її здійснення. Вагомий внесок у розвиток наукових 

засад і практичних напрацювань щодо контролю, зокрема внутрішнього 

аудиту та внутрішньогосподарського контролю, зробили такі відомі 

вітчизняні вчені, як Ф. Бутинець [20–22], Н. Виговська [26], Т. Каменська 

[81, 82], М. Корінько [93], Р. Костирко [98], В. Максімова, Л. Нападовська 

[140, 141], В. Пантелеєв [155], В. Пархоменко, С. Петренко, Л. Cухарева 

[157, 158], В. Шевчук [268, 269]. Разом з тим проблеми створення 

цілісного уявлення про сутність внутрішньогосподарського контролю 

формування та використання резервів на реструктуризацію та її складових 

елементів; зв’язків внутрішньогосподарського контролю за формуванням, 

використанням резервів на реструктуризацію з управлінським обліком; 

визначення оптимальної побудови органів та суб’єктів контролю в рамках 

організаційної структури управління підприємством; стандартизації та 
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регламентації обліково-контрольного забезпечення й досі залишаються 

недостатньо вивченими. 

Для менеджерів і власників підприємств внутрішній контроль має 

принципове значення — він допомагає оцінити ступінь досяжності 

поставлених цілей у виробничо-господарській діяльності; запобігти 

кризовим явищам тощо. Для наглядового органу мета ефективного 

внутрішнього контролю полягає насамперед у забезпеченні відповідності 

діяльності підприємства вимогам чинних нормативних актів, а також у 

гарантуванні достовірності звітності компанії. Для бухгалтерської служби 

система внутрішнього контролю означає запровадження більш 

деталізованої аналітики результатів бухгалтерської звітності та 

формування обліково-контрольного забезпечення, що включає в себе 

модулі індикаторів антикризового управління та резервів для проведення 

реструктуризації.  

У працях Т. Каменської [81, 82] систематизовано класифікаційні 

ознаки, які дають можливість визначити сутність внутрішнього контролю 

у структурі економічного суб’єкта (див. табл. 3.1). Така класифікація не 

лише сприяє і полегшує практичне застосування внутрішнього контролю 

на підприємстві, а й позитивно впливає на розвиток методології обліку та 

контролю резервів на реструктуризацію. Зазначені класифікаційні ознаки 

доцільно застосовувати при визначенні видів внутрішнього контролю під 

час вибору стратегії реструктуризації. 

Процес реструктуризації, у свою чергу, є інструментом антикризової 

стратегії для «зняття суперечностей між вимогами ринку й застарілою 

логікою дій підприємства шляхом трансформації (переходу) підприємства 

до нової, більш ефективної системи діяльності з метою досягнення його 

довгострокового розвитку» [81]. 
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Таблиця 3.1 

Класифікація видів внутрішнього контролю на підприємствах,  

які впроваджують стратегію реструктуризації 

 
Класифікаційні 

ознаки 
Вид контролю 

Формування та використання  резервів 

Залежно від 

специфіки 

розв’язуваних 

завдань 

Адміністративний контроль:  

– контроль системи корпоративного управління;  

– контроль організаційно-функціональної діяльності підприємства в 

умовах реструктуризації  

Фінансовий контроль:  

– контроль системи бухгалтерського обліку формування та 

використання резервів на реструктуризацію; 

– контроль достовірності формування фінансової звітності; 

– контроль достовірності формування та використання резервів на 

реструктуризацію; 

– контроль аналізу фінансових показників активів, які дозволяють 

сформувати покриття для резервів тощо  

Правовий контроль:  

– контроль відповідності нормативно-законодавчим вимогам процесу 

реструктуризації та нарахування резервів; 

– контроль договірної діяльності тощо 

Технологічний контроль:  

– контроль виробничої діяльності; 

– контроль якості продукції під час впровадження стратегії 

реструктуризації 

Управлінський контроль:  

– контроль прийняття управлінських рішень щодо впровадження 

стратегії реструктуризації; 

– контроль керівних управлінських розробок щодо оголошення плану 

проведення реструктуризації; 

– контроль виконання плану реструктуризації тощо 

Залежно від 

обсягів і повноти 

охоплення 

контролем 

Повний або частковий контроль: 

– контроль діяльності напрямів бізнесу; 

– контроль окремого сегменту діяльності при реструктуризації 

Комплексний або тематичний контроль:  

– контроль діяльності окремого сегменту; 

– контроль окремого бізнес-процесу, на який найбільшою мірою 

впливає реструктуризація 

Суцільний або вибірковий контроль: 

– контроль усього обсягу інформації щодо обґрунтованості та 

відповідності нарахування резервів на реструктуризацію; 

– контроль частини масиву інформації, який надано до перевірки 

задля прийняття рішень щодо необхідності впровадження стратегії 

реструктуризації 

Джерело: адаптовано автором за [81, 82]. 
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Завдання з розроблення проєкту реструктуризації підприємства тісно 

пов’язане з системною підтримкою обліково-контрольного забезпечення, яке 

є інформаційною основою бізнес-діагностики, виявлення резервів на 

реструктуризацію та формування бюджету проєкту реструктуризації. 

Елементи антикризової стратегії стають цілями реструктуризації 

підприємства в умовах встановлення індикативних показників необхідності 

проведення реструктуризації, підтримуються відповідними модулями 

обліково-контрольного забезпечення підприємства в цілому та проєкту 

реструктуризації зокрема (див. табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Елементи стратегії реструктуризації та її обліково-контрольного 

забезпечення (резервів на реструктуризацію) 

 
Елемент антикризової 

стратегії  

(реструктуризації) 

Обліково-контрольне 

 забезпечення підприємства 

Обліково-контрольне 

забезпечення проєкту 

реструктуризації 

Визначення цілей  

Індикативні показники 

здійснення стратегії розвитку 

підприємства за визначеними 

індикативними показниками 

відповідно до проєкцій та цілей 

Індикативні початкові показники 

проєкту реструктуризації. 

Планові показники етапів 

запровадження проєкту 

Діагностика  

підприємства 

Аналіз показників 

управлінського обліку, 

зовнішнього середовища 

Аналіз проблемного 

поля 

Показники визначеного 

проблемного поля 

Виокремлення 

пріоритетних напрямів 

та шляхів розв’язання 

проблеми 

Показники виокремлених 

пріоритетних напрямів 

Оцінювання джерел 

ресурсів 

Показники вірогідності ризиків 

та наявності резервів; потреби в 

зовнішніх інвестиціях 

Фінансові потреби проєкту 

Прогноз, аналіз, 

варіанти проєктів 

реструктуризації 

Прогнозні показники 

реструктуризації 

Варіативні прогнозні показники 

проєкту 

Розроблення проєкту 

реструктуризації 
Прогнозні показники обліку і контролю проєкту реструктуризації 

Формування команди 

проєкту 

Показники обліково-контрольного забезпечення діяльності 

учасників команди проєкту 

Реалізація проєкту 

реструктуризації  

Фактичні показники обліку і контролю проєкту реструктуризації, 

аналіз і порівняння з прогнозними, коригування 

Джерело: складено автором. 
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Головним завданням реструктуризації є досягнення визначених цілей; 

серед них — повернення до прибуткового функціонування визначеного 

сегменту бізнесу або підприємства з використанням власних резервів або/і 

зовнішнього інвестування. Організація проєкту реструктуризації передбачає 

формування групи проєкту, в якій мають бути задіяні фахівці різних галузей, 

які представляють основні управлінські й технологічні функції підприємства.  

Формалізований опис моделі реструктуризації може бути наведений у 

моделі проєкту за варіативними сценаріями. Документація проєкту містить 

формалізацію виокремлених напрямів антикризової стратегії, механізмів 

досягнення цілей, індикаторів вимірювання рівня досягнення цілей, обліково-

контрольного забезпечення проєкту.  

У процесі формування варіативних сценаріїв можуть бути сформовані 

окремі підпроєкти заміни обладнання, зміни технологічних та управлінських 

процесів, зміни номенклатури продукції, виведення зі складу активів деяких 

виробничих потужностей, консервації виробництва, модернізації, активізації 

збуту, розвитку мережі постачання тощо. Організація управління проєктом 

реструктуризації передбачає формування спеціальної організаційної 

міжвідомчої внутрішньої структури (Центру проведення реструктуризації) з 

використанням зовнішніх та внутрішніх експертів та з сучасною підтримкою 

обліково-контрольного інформаційного забезпечення.  

Наведені вище положення було підтверджено при проведенні аналізу 

стану організації обліково-контрольного забезпечення реструктуризації на 

підприємствах України, описаного в підрозділі 2.1. За результатами досліджень 

визначено фактори впливу на організацію обліково-контрольного забезпечення.  

I група факторів — удосконалення інформаційного забезпечення 

обліку резервів на реструктуризацію. Ця група факторів засвідчує 

необхідність розроблення додаткових комунікативних зв’язків між Центром 

проведення реструктуризації, бухгалтерською службою, відділом внутрішнього 

аудиту і керівництвом компанії. Досвід організації такого Центру є на 

підприємствах холдингу «Метінвест». Наприклад, на ПрАТ «Авдіївський 
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коксохімічний завод», який є провідним коксохімічним підприємством у 

Європі, в досліджуваний період реалізовувався процес реструктуризації. 

Бухгалтерський облік резервів на реструктуризацію на підприємствах групи 

«Метінвест» здійснюється фахівцями бухгалтерії, що входять до складу Центру. 

Консолідована фінансова звітність групи готується відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та розкриває цілі, завдання і 

перспективи реструктуризації. Враховуючи обсяг інформації, необхідної для 

складання консолідованої звітності, керівництво компанії в період проведення 

реструктуризації додатково розробляє нормативно-методичну документацію, 

яка сприяє тому, щоб облікові дані своєчасно і максимально забезпечували 

потреби користувачів в інформації щодо стану підприємства, результатів його 

господарської діяльності та планів розвитку в перспективі після закінчення 

реструктуризації. Концептуальною основою для підготовки фінансової 

звітності на підприємствах холдингу «Метінвест» є МСФЗ. 

Обліково-контрольне забезпечення передбачає запровадження змін в 

організаційних структурах бухгалтерської служби та інших підрозділах 

підприємства, а також формування робочої групи з представників усіх 

підрозділів проєкту реструктуризації. З огляду на це було визначено такі 

етапи формування моделі обліково-контрольного забезпечення резервів 

реструктуризації (табл. 3.3). 

У пункті Б аналізу, проведеного в підрозділі 2.1, показано, що 

підприємства, які приділяли увагу стану автоматизації (створення окремого 

модуля «Резерви на реструктуризацію» в програмі бухгалтерії або 

застосування таких програм, як Microsoft Excel) ведення бухгалтерського 

обліку резервів на реструктуризацію, мають значно більші можливості 

формувати та контролювати забезпечення: з усіх обстежених підприємств 

лише 20% не використовують додаткові інформаційні ресурси для 

формування забезпечень майбутніх витрат на реструктуризацію. 

Запропонований модуль «Забезпечення на реструктуризацію» наведено на 

рис. 3.1.   
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Таблиця 3.3 

Організаційно-методичні засади моделі обліково-контрольного забезпечення 

резервів на реструктуризацію підприємств України 

 
Етапи Організаційно-методичні засади 

1-й етап. 

Підготовчий 

(інформаційно-

аналітичний) 

До оголошення реструктуризації на підприємстві 

– аналіз зовнішнього середовища; 

– оцінка внутрішнього стану підприємства та ступеня готовності до 

реструктуризації; 

– тестування активів на знецінення; 

– оцінка наявного обліково-контрольного забезпечення резервів на 

реструктуризацію підприємства щодо відповідності його вимогам 

реструктуризації; 

– оцінка рівня внутрішнього контролю за нарахуванням, обліком та 

використанням резервів на реструктуризацію 

2-й етап. 

Організаційний 

Після оголошення плану реструктуризації 

– організація нормативно-правового забезпечення обліково-контрольної 

системи холдингу; 

– організація праці персоналу, зайнятого обліком, контролем та аналізом 

резервів на реструктуризацію: затвердження повноважень та організація 

діяльності Центру реструктуризації; оцінка персоналу, зайнятого обліком, 

аналізом, аудитом резервів на реструктуризацію. Можливість та 

доцільність застосування аутстафінгу персоналу, який займається обліком 

резервів та контролем за їх використанням; 

– організація облікової політики підприємства; розроблення пропозицій 

щодо необхідності та можливості змін в обліковій політиці щодо 

нарахування, обліку та контролю резервів на реструктуризацію; 

– організація первинного та поточного етапів обліку; розроблення та 

затвердження форм документів, запропонованих для складання в процесі 

ведення бухгалтерського обліку резервів в умовах оголошення  

реструктуризації; 

– організація обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та 

фінансових результатів, організація складання звітності; внесення змін, які 

виявлено в результаті тестування на знецінення активів; розкриття в 

корпоративній звітності процесу реструктуризації; розкриття у звітності 

інформації щодо резервів на реструктуризацію; оцінка ризиків; 

– організація проведення інвентаризації; розроблення моделі інвентаризації 

в холдингу при впровадженні стратегії реструктуризації; включення до 

моделі інвентаризації заходів щодо перевірки наявності резервів; 

– організація проведення управлінського обліку; розроблення методики  

обліку за сегментами  

3-й етап.  

Методичний  

– визначення резервів процесу реструктуризації; аналіз наявних методичних 

підходів до обліку резервів та пропозицій щодо доцільності впровадження 

інших підходів; оцінка механізмів нарахування резервів 

4.-й етап. 

Впровадження, 

оцінка та 

контроль 

результатів 

Контроль за використанням резервів на реструктуризацію  

– поточний контроль та аналіз необхідності внесення змін у програму 

реструктуризації; 

– оцінка загальних результатів впровадження стратегії реструктуризації;  

– контроль за використанням резервів 

Джерело: розроблено автором. 
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Рис. 3.1. Запропонована структура модуля «Резерви на реструктуризацію» в 

умовах застосування комп’ютерних технологій (розроблено автором) 
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Його вирізняє наявність інформації щодо покриття резервів, яка має 

відображатися в інформаційному модулі обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації. 

Пункти В та Г зазначеного вище аналізу присвячено особливостям 

наказу «Про затвердження облікової політики підприємства». У роботі було 

проаналізовано накази «Про затвердження облікової політики підприємства» 

групи «Метінвест» щодо розкриття в них основ, стандартів, правил і 

принципів визначення, деталізації та оцінки об’єктів обліку, необхідних для 

застосування у веденні бухгалтерського обліку [2]. 

Проєкт реструктуризації, спрямований на комплексну оптимізацію 

системи діяльності підприємства відповідно до виявлених ризиків та 

наявних резервів, передбачає гармонійне поєднання всіх аспектів 

діяльності підприємства та охоплення всіх складових структури облікового 

забезпечення. 

Система організації обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації на підприємствах досліджуваних холдингів стосується 

таких напрямів: 

 нормативно-правове забезпечення обліку (відділ юридичної 

підтримки, бухгалтерія);  

 облікова політика підприємства (бухгалтерія, планово-

економічний відділ, відділ звітності);  

 праця персоналу (бухгалтерія, планово-економічний відділ, 

відділ звітності);  

 первинний та поточний етапи обліку (бухгалтерія, 

адміністративний відділ);  

 організація обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів, 

витрат та фінансових результатів, організація проведення інвентаризації 

(цех складського забезпечення);  

 внутрішньогосподарський контроль.  
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Пункти Д і Е свідчать, що розроблення первинних документів є 

найважливішою складовою організації бухгалтерського обліку. Основні 

проблемні питання, які характеризують недостатність документального 

забезпечення процесу реструктуризації, наведено на рис. 3.2. 

 

 

 

Рис 3.2. Умови розроблення первинних документів резервів реструктуризації 

(розроблено автором) 
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формуються різні типи інформаційних потоків вертикального і 

горизонтального напрямів. Їх покладено в основу формування внутрішніх, 

відносно бухгалтерії, документопотоків (між бухгалтерами, групами обліку, 
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секторами, відділами обліку) та зовнішніх (між підрозділами та службами 

суб’єкта господарювання). Виявлений характер інформаційних потоків та 

розроблені моделі їх руху визначаються відповідним видом організаційної 

структури бухгалтерської служби. 

На наш погляд, необхідним є проведення подальших комплексних 

досліджень проблем моделювання організаційної структури обліково-

контрольного забезпечення реструктуризації, оскільки є потреба у 

формуванні теоретико-методичних положень за цим напрямом, які стали б 

основою для оптимізації штату бухгалтерів, налагодження інформаційних 

зв’язків між підрозділами підприємства, вибору адекватної управлінським 

вимогам моделі організації бухгалтерського обліку резервів. 

II група факторів — зміни форм обліково-контрольного 

забезпечення резервів. Можна виокремити три варіанти організації обліково-

контрольного забезпечення резервів на реструктуризацію на підприємстві:  

1) ведення обліку резервів фахівцем бухгалтерії підприємства (обсяг 

виконаних робіт полягає переважно в обліку прямих витрат на 

реструктуризацію) — відділ внутрішнього аудиту; 

2) виділення відділу в бухгалтерській службі, до обов’язків якого 

належить розрахунок нових видів резервів та оціночних резервів, які 

виникають при реструктуризації, — відділ внутрішнього аудиту; 

3) делегування фахівців з бухгалтерського обліку (штатних та 

залучених) до Центру реструктуризації — відділ внутрішнього аудиту. 

З огляду на визначені напрями подолання впливу дестабілізувальних 

факторів на організацію обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації підприємств для відділу внутрішнього аудиту можна 

сформулювати такі завдання: 

 контроль за впровадженням процесу реструктуризації на 

підприємстві; 

 контроль за повнотою відображення інформації щодо 

реструктуризації у звітності підприємства;  
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 оцінка ресурсів, нарахування резервів, визначення витрат на 

реструктуризацію, визначення передбачуваних витрат на скорочення 

персоналу тощо; 

 розроблення методичних підходів щодо впровадження системи 

ризик-орієнтованого аудиту на підприємствах; 

 надання поточної інформації керівництву холдингу щодо стану 

реструктуризації. 

Результати наукових розробок свідчать про доцільність організації 

відділу (центру) реструктуризації, що дасть змогу у складних умовах 

господарювання об’єднати центри обліку і звітності підприємства, сприятиме 

спрямуванню фінансових потоків на впровадження стратегії 

реструктуризації, уможливить оптимізування системи управлінського обліку, 

а також дозволить ввести додаткові об’єкти обліку та внутрішнього 

контролю. Зазначені питання є основою стратегії сталого розвитку 

підприємства після проведення реструктуризації і потребують розроблення 

методичного інструментарію та методологічного підґрунтя (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 

Запропоновані форми первинних документів з обліку резервів  

 
Назва первинного документа Призначення первинного документа 

Виникнення резервів (після оголошення плану реструктуризації) 

Бухгалтерська довідка щодо вартості 

об’єктів, які будуть придбані для 

організації та проведення 

реструктуризації  

Є підставою для нарахування резервів для 

придбання ОЗ для проведення реструктуризації 

(наприклад, вартість комп’ютерів)  

Відомість резервів на реструктуризацію 

та джерел їх покриття 

Є підставою для нарахування резервів  

Надходження об’єктів, під які нараховано резерви на реструктуризацію 

Акт виконаних робіт щодо 

впровадження реструктуризації  

Обсяги виконаних робіт щодо впровадження 

реструктуризації  

Акт приймання-передачі матеріальних 

цінностей 

Є підставою для зарахування до активів 

підприємства 

Інвентарна картка з обліку матеріальних 

цінностей, які придбано для проведення 

реструктуризації  

Застосовується для ведення аналітичного 

обліку матеріальних цінностей, які придбано 

для потреб проведення реструктуризації  
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Закінчення таблиці 3.4 

 

Корегування резервів на реструктуризацію 

Бухгалтерська довідка щодо вартості 

об’єктів, які придбано для проведення 

реструктуризації  

Підстави щодо корегування резервів: 

донарахування або сторно 

Закриття резервів на реструктуризацію 

Відомість понесених прямих витрат на 

проведення реструктуризації  

Підстава для закриття резервів на 

реструктуризацію  

Джерело: розроблено автором. 

 

III група факторів — підвищення кваліфікації персоналу, 

визначення резервів щодо розвитку персоналу, інформаційної підтримки 

роботи персоналу. Отже, створення Центру реструктуризації потребує від 

претендентів на роботу в ньому високої кваліфікації та досвіду щодо 

впровадження проєктів реструктуризації. Недостатній рівень кваліфікації та 

досвіду персоналу може призвести до поглиблення ризиків професійної 

діяльності, основні з яких наведено у табл. 3.5. 

 

Таблиця 3.5 

Склад чинників, що впливають на виникнення професійних ризиків при 

організації обліково-контрольного забезпечення реструктуризації 

 
Джерело 

утворення 

ризику 

Склад 

чинників 

Зниження ризиків при 

створенні центру обліково-

контрольного забезпечення 

Організація бухгалтерського 

обліку. 

Облікова політика  

Неефективна політика 

підприємства з організації 

бухгалтерського обліку, яка 

недостатньо враховує 

вимоги МСБО 

Залучення 

висококваліфікованого 

персоналу. 

Використання 

централізованого контролю 

Методика ведення 

бухгалтерського обліку  

Порушення принципів та 

правил ведення 

бухгалтерського обліку  

Методологічна підтримка в 

організації обліку 

Фінансові прорахунки при 

виборі способів обліку, 

регламентованих стандартами 

бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

Методологічна і практична 

допомога з обліку активів та 

пасивів  

Маніпуляції з 

бухгалтерськими даними 

Контрольне забезпечення 

надає впевненості щодо 

відсутності маніпуляцій з 

даними бухгалтерського обліку 

Джерело: розроблено автором.  
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Аутстафінг — це метод залучення персоналу, який дозволяє 

уникнути можливих професійних ризиків в організації облікового 

забезпечення в умовах реструктуризації підприємства. Досвід 

європейських країн щодо використання аутстафінгу в організації 

бухгалтерської служби дає підстави вважати його перспективним 

напрямом зниження професійних ризиків у діяльності підприємства. 

Переваги аутстафінгу наведено у табл. 3.6. 

 

Таблиця 3.6 

Переваги аутстафінгу бухгалтерських кадрів для підприємств,  

які впроваджують стратегію реструктуризації 

 

Переваги аутстафінгу Сутність переваг  

Підвищення 

конкурентоспроможності  

Можливість швидко реагувати на зміну кон’юнктури 

ринку завдяки скороченню обсягів залучення 

позикової праці 

Скорочення витрат на 

утримання бухгалтерських 

служб 

Відбувається скорочення чисельності відділів 

бухгалтерії, внутрішнього аудиту внаслідок передачі 

частини обсягів робіт цих служб агентству 

Забезпечення прозорості бізнесу Аутстафінг є одним з найпрозоріших видів бізнесу, в 

якому своєчасно сплачуються податки  

Зниження ризиків прийняття 

неправильних управлінських 

рішень  

Визнання умовних зобов’язань, нарахування та оцінка 

резервів. Оцінка людського капіталу, оцінка за 

справедливою вартістю основних засобів та інших видів 

активів  

Оптимізація фінансових та 

економічних показників  

Клієнт-замовник може віднести частину операційних 

витрат на собівартість. Відбувається зростання 

продуктивності праці внаслідок виведення частини 

персоналу за штат. У деяких випадках можлива 

мінімізація податкових виплат  

Поліпшення іміджу компанії Скорочення ризиків 

Поліпшення кадрового складу 

основного персоналу 

З’являється можливість відбирати зі співробітників 

агентства найкращих фахівців для переходу до 

основного складу 

Подолання обмежень штатного 

розпису 

Вирішення проблем розвитку бізнесу завдяки 

замовленню необхідних послуг у лізинговому 

агентстві  

Джерело: розроблено автором. 
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Отже, відображення інформації у звітності щодо обсягів скорочень 

персоналу дає можливість прийняття обґрунтованих рішень для її 

користувачів. Для невеликого міста, де підприємство, на якому відбувається 

скорочення, є містоутворювальним, інформація щодо можливих скорочень 

персоналу на цьому підприємстві є дуже важливою.  

Одним з головних проблемних питань співпраці між Центром та 

бухгалтерськими службами підприємств є недоліки документального 

забезпечення виконання їх обов’язків щодо організації і ведення 

бухгалтерського обліку в умовах впровадження реструктуризації. З метою 

його вирішення розроблено відповідні форми документів (табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 

Робочий звіт Центру про обсяг виконаних робіт  

з ведення бухгалтерського обліку (зразок) 

 
№ Назва  

завдання  

Терміни  

виконання  

Кількість 

працівників 

Методичні  

підходи  

1. Обґрунтування необхідності нарахування резервів 

1.1 Визначення необхідності 

нарахування резервів 

2 місяці 3 Анкета оцінювання 

забезпечень майбутніх 

витрат і платежів 

українськими 

підприємствами 

2. Розроблення методики нарахування 

2.1. 

Розроблення методики 

нарахування резервів на 

проведення 

реструктуризації  

3 місяці 5 Визначення прямих 

витрат на проведення 

реструктуризації 

2.2. 

Розроблення методики 

нарахування резервів на 

забезпечення майбутніх 

витрат, пов’язаних з 

виникненням обтяжливих 

контрактів 

3 місяці 5 Оцінка ризиків 

операційної, 

фінансової, 

інвестиційної 

діяльності 

2.3. 

Розроблення методики 

нарахування резервів на 

забезпечення майбутніх 

витрат, пов’язаних зі 

звільненням персоналу 

3 місяці 5 Оцінка можливих 

резервів 

Джерело: розроблено автором. 
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Робочий звіт складається після оголошення початку реструктуризації. 

Він відображає показники кількості задіяних у процесі реструктуризації 

працівників, інформацію про види робіт та терміни їх виконання, а також 

причини виникнення відхилень і значущість їх впливу на діяльність 

підприємства. 

Одним із можливих і ефективних шляхів зменшення ризиків від 

прийняття необґрунтованих управлінських рішень в умовах зміни 

організаційних моделей обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації (резервів на її впровадження) є передання процедур з 

підбору і управління персоналом кадровому аутстафінговому агентству, яке, 

по суті, є спеціалізованим підприємством з управління персоналом. Досвід 

компанії «Метінвест» свідчить, що використання аутстафінгу дає змогу 

знизити кадрові витрати в середньому на 15–25 % [117]. 

Серед найважливіших завдань організації обліково-контрольного 

забезпечення на підприємстві слід відзначити складання і надання звітності. 

Узагальнення вимог національних стандартів бухгалтерського обліку 

дозволило зробити висновок не просто про наявність в окремих стандартах 

відображення інформації про події, пов’язані з ризиком (невизначеністю), а 

саме про становлення нової концепції звітності, зорієнтованої на оцінювання 

ризику. Ця нова концепція покликана адекватно відображати реальний стан 

капіталу підприємства і має виявитися корисною для різних груп 

користувачів. Завданням Центру обліково-контрольного забезпечення 

процесу реструктуризації діяльності підприємств є врахування 

невизначеності впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на активи і 

зобов’язання підприємства, яка проявляється у невідповідності їхньої 

поточної та історичної вартості, та відображення цього у звітності. 

За результатами оцінки стану організації обліку операцій формування 

забезпечень майбутніх витрат і платежів на підприємствах холдингу 

«Метінвест» можна зробити висновок, що ділянки обліку забезпечень 
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майбутніх витрат і платежів недостатньо регламентуються у внутрішніх 

документах підприємств холдингу. 

Фінансування проєкту реструктуризації передбачає оцінювання 

ризиків, наявності резервів, можливих форм фінансування, зовнішнього 

інвестування. Весь комплекс заходів з реструктуризації підприємства 

здійснюється цільовими командами фахівців за координації робочої групи 

проєкту і в тісній взаємодії з керівництвом компанії. Командні форми 

просування організаційних інновацій обліково-контрольного забезпечення 

дають можливість забезпечити достатню організаційну гнучкість, істотно 

розширити діапазон управління та досягти високого рівня залучення 

персоналу та підвищення його відповідальності за свою ділянку роботи.  

Робочі групи, які входять до Центру проведення реструктуризації, є 

організаційним ядром перетворень, саме тому формування та забезпечення їх 

ефективної роботи має бути компетенцією генерального директора. До 

складу створюваного на підприємстві Центру проведення реструктуризації 

доцільно ввести таких посадових осіб: 

 генеральний директор, функція якого полягає в забезпеченні 

контролю за здійсненням проєкту;  

 фінансовий директор, який відповідає за загальну координацію 

робіт у межах проєкту реструктуризації;  

 головний бухгалтер, який розробляє процедури обліку з метою 

підтримки нової структури підприємства;  

 головний економіст, який розробляє і впроваджує фінансові 

системи для розрахунків з бюджетом, для застосування критеріїв оцінки 

ефективності, внутрішнього ціноутворення, формування та використання 

резервів на реструктуризацію тощо;  

 заступник генерального директора з кадрів і безпеки;  

 внутрішній аудитор. 

Центр проведення реструктуризації періодично організовує зустрічі з 

керівниками відповідних підрозділів, щоб стежити за ходом реалізації 
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програми перетворень. У період переходу від «старої» до «нової» структури з 

метою запобігання виникненню можливих проблем варто створити також так 

званий тимчасовий комітет під керівництвом фінансового директора, який 

складається з директорів бізнес-одиниць, керівників підрозділів спільного 

використання і центральних служб. 

До обов’язків Центру проведення реструктуризації належить 

вирішення всіх поточних проблем, що виникають на підприємстві в період 

проведення реструктуризації, а також розроблення бізнес-плану майбутніх 

перетворень, який розглядається і затверджується керівництвом та 

приймається очільниками всіх підрозділів.  

Плановий період можливо поділити на три етапи: 

1) підготовка основи для нової організації; 

2) створення нової організації; 

3) початок повноцінного функціонування нової організації. 

Розглянемо їх детальніше.  

Підготовка проєкту реструктуризації до запуску. Основним 

завданням цього етапу є забезпечення інформування співробітників про 

майбутні перетворення, стимулювання їхньої активної участі в процесі, а 

також розв’язання відповідних завдань у кожному підрозділі. 

Найефективнішим методом виконання цього завдання є налагодження 

системи інформування через керівників. З цією метою проводять збори в 

колективах, щоб керівники мали можливість обговорити процес 

реструктуризації зі своїми підлеглими. Для проведення таких зборів робоча 

група розробляє відповідні допоміжні матеріали на допомогу керівникам 

підрозділів, оскільки їм насамперед потрібно чітко пояснити співробітникам 

підприємства причини того, чому саме зараз необхідно впроваджувати 

програму перетворень. Крім того, вони мають донести до підлеглих, що в 

перспективі діяльність підприємства ґрунтуватиметься передусім на 

ефективності роботи кожного, а тому ініціативні співробітники зможуть 

розраховувати на відповідну винагороду. 
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Від самого початку реструктуризації необхідно забезпечити стимули 

для керівників усіх рівнів, щоб зацікавити їх у здійсненні програми 

перетворень. Можна запровадити тимчасову систему стимулювання, за якої 

премії керівникам нараховуються залежно від успіхів їхніх підрозділів у 

період проведення реструктуризації. Однак основними критеріями 

стимулювання мають бути своєчасне виконання запланованих дій, уміння 

знайти оптимальне рішення непередбачених проблем, підтримка перетворень 

не на словах, а на ділі і, звичайно, досягнуті перетворення. 

З метою забезпечення реального управління процесом слід постійно 

контролювати визначені ключові показники: щотижневий обсяг продажу, 

рівень товарно-матеріальних запасів, рух грошових коштів, відповідність і 

достатність нарахованих резервів на реструктуризацію та джерел їх покриття. 

Для вирішення цього завдання варто розробити форму щотижневого звіту 

про зазначені ключові показники з поданням її генеральному директорові. 

Слід зауважити, що для ведення подібних форм розроблено спеціальні 

комп’ютерні програми. 

Планування проєкту реструктуризації. План проєкту забезпечує 

основу для організації робіт згідно з проєктом реструктуризації. Планування 

реструктуризації є невід’ємною частиною реалізації проєкту і триває 

протягом усього його життєвого циклу. Планування має на меті 

обґрунтування цілей проєкту і способів їх досягнення на основі детально 

розробленого комплексу робіт, визначення ефективних методів і способів їх 

виконання, ресурсів усіх видів, необхідних для його здійснення, та 

налагодження ефективної взаємодії між учасниками проєкту. 

Певна частина робіт з реалізації проєктів реструктуризації пов’язана, як 

правило, з підготовкою звітів і презентацій, а також з великою кількістю 

обговорень, які проводяться з працівниками підприємства або з 

потенційними інвесторами. 

Для цілої низки проєктів реструктуризації питання про те, коли саме їх 

потрібно запускати, має вирішальне значення, тому слід шукати ефективні 
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підходи до вирішення цього завдання. Класифікація проєктів дає змогу 

досягти того, щоб кожний конкретний проєкт був проаналізований 

працівниками відповідної кваліфікації. Такий якісний аналіз зв’язків між 

проєктами додатково допомагає конкретизувати або просто побачити окремі 

деталі проєктів реструктуризації, які важко розрізнити за потоками подій. 

Управління процесом перетворень. Вимоги до системи контролю за 

реалізацією проєктів реструктуризації, які містять інформацію, що 

аналізується, структуру звітів і передбачають відповідальність за збирання 

та оброблення даних та прийняття рішень, розробляють ще до початку 

здійснення проєкту за участю всіх зацікавлених сторін. Система 

керівництва проєктом має забезпечувати коригувальні впливи там, де це 

необхідно, і тоді, коли в них є потреба.  

Основні принципи побудови ефективної системи контролю полягають 

у наявності чітких планів, прозорої системи звітності, ефективної системи 

аналізу фактичних показників і тенденцій та дієвої системи реагування. 

У процесі контролю можна виділити три основних кроки: 

1) відстежування фактичного стану робіт — збирання і документування 

фактичних даних;  

2) аналіз результатів, визначення ступеня прогресу з необхідними 

прогнозами;  

3) коригувальні дії. 

Методика управління змінами має регламентувати проходження зміни 

через п’ять основних стадій: 1) опис; 2) оцінювання; 3) схвалення; 

4) реалізація; 5) підтвердження. Розвиток проєктів програми реструктуризації 

можна і потрібно тримати під контролем.  

Слід усвідомлювати, що від ступеня опрацювання програми 

реструктуризації напряму залежить у подальшому ефективність її реалізації, 

а також інвестиційна привабливість підприємства. 

У табл. 3.8 наведено характеристику суб’єктів внутрішнього контролю 

в компаніях, які входять до холдингу «Метінвест», залежно від рівня їхньої 
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посади та рішень, які вони приймають у повсякденній діяльності 

підприємства. 

Таблиця 3.8 

Характеристика суб’єктів контролю на підприємствах групи «Метінвест» 

 
Суб’єкти 

внутрішнього 

контролю 

Характеристика осіб, 

що здійснюють контроль 
Підрозділи 

Перший рівень. 

Вищий  

менеджмент 

Топменеджмент холдингу. 

Керівництво активами групи здійснює 

керуюча компанія групи ТОВ 

«Метінвест Холдинг». 80 % у 

статутному фонді компанії 

«Метінвест» належить ЗАТ «System 

Capital Management», ще 20% — 

компанії «MetInvest BV» (Нідерланди). 

Директор «Метінвест Холдингу» з 

2006 до 2013 р. — Ігор Сирий. У 2009 

р. його було визнано найкращим 

топменеджером України. З 2013 р. його 

змінив на цій посаді Юрій Риженков 

Система внутрішнього 

аудиту холдингу, наглядова 

рада, ревізійна комісія 

Другий рівень. 

Керівний  

менеджмент 

У складі холдингу — 24 найбільші  

металургійні та коксохімічні 

підприємства; вищі керівники (голови 

правління, їх заступники) на кожному з 

них становлять групу топменеджменту 

підприємств 

Система внутрішнього 

аудиту на кожному 

окремому підприємстві, 

ревізійна комісія. 

Здійснення контролю на 

рівні господарської 

діяльності підприємства та 

його філій, відділів, служб 

Третій рівень. 

Головні та  

провідні фахівці 

Менеджери та керуючі фахівці, які 

здійснюють контрольні функції 

відповідно до посадових обов’язків і 

вповноважені на контрольні функції на 

рівні операцій, процесів, циклів 

фінансово-господарської діяльності 

(головний економіст, головний 

інженер, інші керівники середньої 

ланки) 

Відділ внутрішнього 

аудиту, відділ 

внутрішнього технічного 

контролю, який здійснює 

контроль за якістю 

продукції 

Четвертий рівень. 

Фахівці  

контрольних 

служб  

Фахівці спеціальних служб 

підприємства, що здійснюють 

контрольні функції: служба 

внутрішнього аудиту, служба безпеки 

Внутрішній аудит оцінює 

рівень внутрішнього 

контролю; зовнішній аудит 

оцінює рівень проведеного 

контролю 

П’ятий рівень. 

Інші працівники  

Співробітники служби бухгалтерського 

обліку, працівники виробничих 

підрозділів 

Відділ внутрішнього аудиту  

Джерело: адаптовано автором згідно з [117]. 
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У сучасних умовах вплив негативних факторів стримує розвиток 

діяльності підприємств України і не сприяє розвитку надійних та дієвих 

систем внутрішнього контролю, спроможних захистити стратегічні інтереси 

компанії та зберегти підприємства холдингу під час кризи. 

Внутрішньогосподарському контролю підлягають контрольне та 

інформаційне середовище, пов’язане з підготовкою фінансової звітності, 

процес оцінки ризиків, моніторинг засобів контролю. Отже, процедури та 

засоби внутрішнього контролю, які застосовуються на підприємстві, 

визначаються залежно від впливу зовнішніх і внутрішніх факторів ризику, 

галузі функціонування та цілей підприємства. Необов’язково доручати 

здійснення всіх видів контролю окремому підрозділу. Можна розподілити 

відповідальність між різними підрозділами, делегувати функції і розширити 

межі повноважень для співробітників різних рівнів, вбудовуючи процедури 

контролю в їхню поточну діяльність відповідно до того, де і які процедури 

встановлено. Однак слід пам’ятати, що відповідальність за створення та 

відповідне функціонування системи внутрішнього контролю покладено на 

керівництво підприємства. Власники та акціонери підприємства зазвичай 

зацікавлені в ефективності системи внутрішнього контролю, оскільки вона 

сприяє зниженню ризикованості їхніх вкладень. На підприємстві має бути 

створено незалежний підрозділ, який, незалежно від його формальної назви, 

здійснює моніторинг стану системи внутрішнього контролю та його 

адекватності ризикам, які виникають у процесі діяльності.  

З огляду на описані вище функції внутрішнього аудиту Міжнародний 

інститут внутрішніх аудиторів дає йому таке визначення. Внутрішній 

аудит — це незалежна, об’єктивна діяльність з надання впевненості та 

консультування, що має додавати вартості організації та поліпшувати її 

діяльність. Внутрішній аудит допомагає організації досягати поставлених 

цілей за допомогою систематичного, послідовного підходу до оцінки і 

підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та 

корпоративного управління [236].  
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Внутрішній аудит допомагає компанії досягти поставлених цілей, 

використовуючи систематизовані та послідовні підходи до оцінки та 

підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та 

корпоративного управління. 

Процеси управління ризиками, що виникають при впровадженні 

реструктуризації, передбачають наявність планування, організації, 

мотивації, обліково-контрольного та аналітичного забезпечення, які 

підлягають узгодженню задля досягнення бажаного ефекту для 

підприємства (рис. 3.3).  

Аналіз функціонування промислових підприємств 10 великих 

холдингів свідчить про те, що зазвичай підприємства холдингів мають 

велику кількість відділів, які забезпечують різноманітні напрями діяльності 

підприємства. Однак не завжди робота цих відділів є узгодженою, що 

призводить до виникнення відхилень в управлінській діяльності. Для 

уникнення розбалансованості системи управління на цих підприємствах 

запропоновано при здійсненні організаційної функції приділяти більшу увагу 

внутрішньому контролю через ефективне впровадження та реалізацію 

оптимальної схеми управління, а також ведення відповідної звітності та 

моніторингу, що дасть змогу оперативно вносити необхідні і своєчасні зміни 

в процес антикризового управління на підприємствах холдингу. 

З огляду на необхідність запобігання банкрутству на підприємствах та 

можливість запровадження процесів реструктуризації особливого значення 

набуває оптимізація системи внутрішнього контролю. Найважливішим 

ефектом від функціонування зазначених систем має бути формування 

релевантної інформації для прийняття зважених економічних рішень (щодо 

необхідності впровадження процедури банкрутства, можливості 

впровадження з мінімальним ризиком інноваційних проєктів тощо). 
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Рис. 3.3. Послідовність здійснення функцій ризик-орієнтованого управління 

підприємствами з метою запобігання банкрутству (складено автором) 

 

ФУНКЦІЇ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
Цілевизначення 

Визначення системи цілей та впорядкування їх за ієрархією значущості 

Планування 

Розроблення стратегії і тактики досягнення встановлених цілей та завдань 

Антикризове планування 

Розроблення довгострокових цілей, 

обґрунтування та впровадження 

процесу реструктуризації 

підприємства 

Мотивація 

Забезпечує використання мотиваційних чинників, а також поєднання матеріальних 

інтересів суб’єктів антикризового управління з моральними, психологічними 

мотивами 

Створення окремого підрозділу, 

можливість залучення зовнішних 

фахівців 

Без створення окремого підрозділу, 

без залучення зовнішних фахівців 

Фінансове планування 

Забезпечення виробничого процесу 

необхідними джерелами 

фінансування 

Організація 

Забезпечення виконання плану реструктуризації 

Облікове забезпечення  

Забезпечує спостереження, обробку інформації з метою запобігання кризовим 

явищам 

Контрольне забезпечення  

Дозволяє передбачити можливості виникнення кризи від впливом зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємства за допомогою постійного моніторингу та 

застосування методик обробки інформації 

Ризик-орієнтований аудит  

Забезпечує нагляд і перевірку відповідності функціонування підприємства 

показникам антикризової програми, своєчасне внесення адекватних змін 
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Центр обліково-контрольного забезпечення, який створюють при 

реструктуризації, оцінює стан системи внутрішнього контролю та його 

адекватності ризикам у процесі діяльності на всіх етапах впровадження на 

підприємстві реструктуризації.  

Внутрішній аудит виконує завдання незалежного аналізу та 

оцінювання різних аспектів діяльності підприємства, надає керівництву 

підприємства впевненості у тому, що створена ними система контролю 

працює надійно та ефективно. Всі елементи виробничої системи 

підприємства, підготовки персоналу та інфраструктури виробництва повинні 

мати високу мобільність, гнучкість, пристосовність до змін зовнішнього 

середовища для запобігання можливому банкрутству.  

При цьому внутрішній аудит здатен і повинен виконувати різноманітні 

масштабні завдання, які можуть включати в себе один або кілька таких 

елементів, як моніторинг ефективності процедур внутрішнього контролю 

(створення необхідних систем бухгалтерського обліку та внутрішнього 

контролю входить до обов’язків керівництва, цьому напряму слід постійно 

приділяти відповідну увагу; на службу внутрішнього аудиту звичайно 

покладають обов’язки з перевірки таких систем, моніторингу ефективності 

їхнього функціонування та надання рекомендацій щодо вдосконалення). 

З наведеного переліку функцій випливає, що діяльність внутрішнього 

аудиту пов’язана переважно з моніторингом системи внутрішнього 

контролю. Ризик-орієнтована система внутрішнього аудиту на 

високотехнологічних підприємствах, більшість з яких має стратегічне 

значення для розвитку країни, значно підвищує ефективність виробництва, 

полегшує працю всіх співробітників підприємства, сприяє інноваційному 

розвитку підприємства, підвищенню якості та конкурентоспроможності 

продукції, що виробляється, застосуванню прогресивних методів 

управління — аутсорсингу і аутстафінгу — у сфері підготовки персоналу та 

розвитку інфраструктури виробництва. 
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Проведений аналіз системи контролю на підприємствах України 

засвідчив, що схеми стратегій впровадження процесів управління ризиками з 

метою досягнення поставлених цілей при реструктуризації повинні мати 

належне управління (Центр проведення реструктуризації), відповідні 

елементи для здійснення реструктуризації та її обліково-контрольного 

забезпечення, чітко визначені за етапами дії, відповідну послідовність 

функцій ризик-орієнтованого управління підприємствами, компетентні 

суб’єкти контролю тощо. Особливу роль при цьому відіграє діяльність 

внутрішніх аудиторів та відділу внутрішнього аудиту підприємства. 

 

 

3.2. Методичні засади внутрішнього аудиту 

формування та використання резервів на реструктуризацію підприємств 

 

Роль відділу внутрішнього аудиту холдингів у підготовці, розробленні 

та введенні в дію плану діяльності щодо впровадження реструктуризації (з 

урахуванням усіх ризиків та з нарахуванням резервів) є ключовою. Функції 

внутрішнього контролю щодо формування та використання забезпечень 

майбутніх витрат і платежів на реструктуризацію проявляються в такому: 

 зниження ризиків від прийняття необґрунтованих рішень, які 

впливають на коливання фінансового результату підприємства. 

Формуванням забезпечень досягається регулювання фінансового результату. 

Доцільно визначити чотири групи резервів залежно від їх спрямованості: 

1) зниження збитків; 2) «заморожування» вартості майна; 3) прогнозування 

кон’юнктурних коливань; 4) регулювання фінансових результатів. Це 

згладжування досягається завдяки рівномірному включенню майбутніх 

витрат у поточні витрати звітного періоду або у собівартість продукції, яку 

виробляє підприємство;  

 надання повної інформації користувачам фінансової звітності 

підприємства. При аналізі звітності зацікавлений користувач враховує те, що 

дані про забезпечення майбутніх витрат і платежів відображають майбутній 
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можливий вплив умовних подій на фінансовий результат, і організація, 

показуючи резерви у звітності, попереджає користувачів про неточність 

даних, дозволяючи їм самим робити подальші висновки. Отже, особа, що 

веде бухгалтерський облік і формує забезпечення, розділяє відповідальність 

за прийняті на основі бухгалтерських даних рішення з тими особами, які 

користуватимуться цими даними; 

 планування величини витрат на майбутні періоди. Формування 

резерву — це своєрідний план, завдання на наступний рік, певна межа (ліміт) 

витрат.  

Розглянемо детальніше ці функції внутрішнього аудиту з метою 

розроблення методичних рекомендацій щодо формування Внутрішнього 

стандарту «Про порядок бухгалтерського обліку та контролю резервів на 

реструктуризацію». 

 

Пункт 9. Загальні положення щодо контролю за формуванням та 

використанням резервів на підприємстві. У цьому пункті Внутрішнього 

стандарту сформульовано основне завдання контролю за впровадженням 

реструктуризації, яке відображається в розробленому Загальному положенні і 

полягає у зниженні ризиків від прийняття необґрунтованих рішень, які 

впливають на коливання фінансового результату підприємства. При цьому 

варто підкреслити, що разом з ризиками операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності є ще ризики зовнішнього середовища.  

Пріоритетному виду діяльності притаманні специфічні (операційні) 

ризики. Рівень операційного прибутку має співвідноситися передусім з 

рівнем операційного ризику. Постійне підвищення ризику бізнес-середовища 

в умовах кризи, посилення конкурентної боротьби та концентрації капіталу, 

зростання корупції становлять сьогодні ті реалії, в яких відбувається 

економічна діяльність українських підприємств.  

Одним з найважливіших завдань внутрішнього аудиту є визначення 

ступеня забезпеченості власними та інвестиційними коштами процесу 
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реструктуризації. Застосувавши методи порівняльної статистики щодо 

капітальних інвестицій суб’єктів господарювання основних галузей за 

роками, можна дійти висновку про стійкий тренд стосовно наявності 

інвестиційних ресурсів на підприємствах промисловості. 

Основні завдання внутрішнього аудиту щодо зниження ризиків при 

впровадженні стратегії реструктуризації як засобу запобігання банкрутству 

підприємств узагальнено в табл. 3.9. 

У Внутрішньому стандарті використано формулу, яка характеризує 

наявність у підприємства власних оборотних коштів, що необхідно для 

покриття активами резервів підприємства: 

 

Кз =
IVп−I𝑎

II𝑎
,      (3.1) 

 

де Іа — підсумок розділу І активу балансу; ІVп — підсумок розділу ІV пасиву 

балансу; ІІа — підсумок розділу ІІ активу балансу. Нормативна вимога: 

Ко ≥ 0,1. 

З метою недопущення дисбалансу між видами діяльності підприємства 

(інвестиційна, операційна, фінансова) та для корегування наявної базової 

моделі обліково-контрольного забезпечення реструктуризації підприємства 

відділ внутрішнього аудиту за результатами аналізу статистичних даних 

щодо капітальних інвестицій у галузі та даних щодо досліджуваних 

підприємств розробляє бюджет реструктуризації підприємства. 

Неврегульованість операційної, фінансової та інвестиційної стратегій 

діяльності підприємства призводить до викривлення запланованих результатів і, 

як наслідок, до неефективності управління операційною, фінансовою та 

інвестиційною діяльністю. З метою виявлення відхилень різних форм діяльності 

підприємства розроблено відомість відхилень, яка є внутрішнім документом та 

входить до інформаційного модуля реструктуризації підприємства. Детальніше 

про відомість відхилень ітиметься далі.  
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Таблиця 3.9 

Завдання внутрішнього аудиту підприємств  

щодо впровадження стратегій реструктуризації 

 

Ризики 

Рівень імовірності 

наслідків ризику. 

Наслідки 

Завдання  

внутрішнього аудиту 

Неправильний  

вибір типу 

реструктуризації  

Високий (90–100 %). 

Загроза бізнесу  

Визначення цілей та завдань 

реструктуризації, аналіз поточного 

стану підприємства та загального в 

галузі щодо визначення ризиків 

зниження конкурентоспроможності. 

Розроблення Внутрішнього стандарту 

«Про порядок бухгалтерського обліку 

та контролю резервів на 

реструктуризацію»  

Неправильна оцінка 

ресурсів, необхідних 

для реструктуризації 

Високий (90–100 %). 

Відсутність джерел 

покриття, відтік грошей 

з операційної діяльності, 

збій поставок, 

порушення 

Оцінка ресурсів за часовим фактором. 

Оцінка людських ресурсів. Залучення 

зовнішніх фахівців. Оцінка активів 

щодо їх знецінення. Оцінка наявності 

ресурсів для покриття резервів 

Недостатня 

кваліфікація 

керівництва з питань 

проведення 

реструктуризації 

Середній (60–70%).  

Неефективна 

реструктуризація 

Залучення зовнішніх фахівців. 

Проведення тренінгів та семінарів з 

виконання завдань реструктуризації 

Низька мотивація 

осіб, які беруть 

участь у 

реструктуризації 

Нижчий від середнього.  

Неефективна 

реструктуризація  

Розроблення системи заохочень  

Непродуманий вибір 

проєктів 

реструктуризації 

Середній.  

Загроза отримання 

негативних результатів  

Оцінка факторів невизначеності  

Поява негативних 

соціальних та 

екологічних 

наслідків  

Дуже високий Розроблення Положення щодо 

корпоративної соціальної 

відповідальності, нарахування резервів 

на екологічну та соціальну складову 

Джерело: розроблено автором. 

 

Як уже зазначалося, забезпеченість власними коштами характеризує 

наявність у підприємства власних оборотних коштів, необхідних для 

покриття активами резерву підприємства, та розраховується за наведеною 

вище формулою (3.1). Оборотні кошти економічного суб’єкта забезпечують 
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його господарський оборот. Ця частина коштів економічного суб’єкта є 

найбільш мобільною, а тому посідає одне з центральних місць в аналізі 

корпоративної звітності економічного суб’єкта, в якому передусім потрібно 

визначити забезпеченість економічного суб’єкта, який впроваджує стратегію 

реструктуризації, оборотними засобами. 

Власні оборотні кошти економічного суб’єкта характеризує 

абсолютний показник, оснований на порівнянні певних груп активу і пасиву 

бухгалтерського балансу економічного суб’єкта. Однак на практиці для 

визначення забезпеченості економічного суб’єкта власними оборотними 

засобами, необхідними для проведення реструктуризації, можна 

використовувати і відносні коефіцієнти (табл. 3.10). 

Такими показниками можуть бути, наприклад, коефіцієнт 

забезпеченості економічного суб’єкта власними оборотними коштами та 

рівень забезпеченості економічного суб’єкта власними оборотними засобами, 

які зазвичай розраховуються у відсотках. 

 

Таблиця 3.10 

Показники власних оборотних коштів і рівня забезпеченості економічного 

суб’єкта власними оборотними засобами 

 

Найменування показника  Розрахункова формула 
Нормативне 

обмеження 

Власні оборотні кошти ВОК = П4 − А4 — 

Коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними 

коштами 
КВОК =

ВОК

Оборотні активи
 > 0,1 

Коефіцієнт забезпеченості 

запасів власними джерелами 

фінансування 
Кзабезпеч  запасів СІФ =

ВОК

А3
× 100% < 1 

Рівень забезпеченості 

власними оборотними 

засобами 
Крів забезпеч ВОК =

ВОК − А3

А3
× 100% > 0 

Джерело: систематизовано автором. 

 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами показує, що 

найбільш низьколіквідні необоротні активи економічного суб’єкта повинні 
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фінансуватися його власним капіталом. Більше того, в економічного суб’єкта 

має залишитися ще певна частина власного капіталу для фінансування його 

поточної діяльності, яка формує частку оборотних активів. Причому чим 

більшою є ця частка, тим стійкішою виявляється діяльність економічного 

суб’єкта. Зазвичай вважають, що прийнятне значення цього коефіцієнта має 

бути на рівні 0,1 і вище, а це означає, що оборотні активи для забезпечення 

стійкої діяльності економічного суб’єкта мають бути сформовані на 10 % за 

рахунок його власного капіталу. 

Алгоритм оцінки забезпеченості підприємств власними ресурсами для 

впровадження реструктуризації наведено на рис. 3.4. Розглянемо його 

детальніше. 

 

 

 

Рис. 3.4. Алгоритм визначення рівня забезпеченості економічного суб’єкта 

власними оборотними засобами для проведення реструктуризації 

(розроблено автором) 

 

Етап 4. Визначення нестачі / надлишку власних оборотних коштів 

Етап 3. Визначення власних оборотних коштів 

Етап 2. Визначення суми необоротних активів за даними корпоративної 

звітності 

Етап 1. Визначення власних джерел фінансування діяльності та 

прирівняних до них за даними корпоративної звітності 

Етап 5. Визначення рівня забезпеченості власних оборотних коштів 
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Перший етап — визначення джерел власних і прирівняних до них коштів 

(додатковий капітал; резервний капітал; фонд накопичення, фонд цільового 

фінансування; стійкі пасиви). Для обґрунтованого віднесення засобів до 

категорії прирівняних до власних джерел необхідно точно знати величину 

заборгованості, термін надання довгострокових інвестицій і надійність 

кредитора.  

Другий етап — визначення величини власних оборотних коштів через 

арифметичну різницю між величиною власного капіталу і прирівняних до 

нього джерел пасиву балансу економічного суб’єкта та його необоротних 

активів. Отримана різниця визначає власні оборотні кошти економічного 

суб’єкта. 

Третій етап — визначення нестачі (надлишку) власних оборотних коштів 

економічного суб’єкта, для чого необхідно знайти різницю між власними 

оборотними засобами та оборотними активами економічного суб’єкта. 

Четвертий етап — визначення відносних коефіцієнтів забезпеченості 

економічного суб’єкта власними оборотними засобами за зазначеними вище 

формулами. 

П’ятий етап — визначення рівня забезпеченості власних оборотних 

коштів (табл. 3.10). 

Аналіз забезпеченості економічного суб’єкта власними оборотними 

засобами передбачає уточнення наявності власних оборотних коштів і 

зіставлення їх з величиною кредиторської заборгованості перед бюджетом, а 

також порівняльну оцінку результатів розрахунків з бюджетом. Для 

отримання більш детальної інформації про величину кредиторської 

заборгованості перед бюджетом слід використовувати розшифровку всіх 

платежів до бюджету, згідно з додатком до бухгалтерського балансу і 

облікових регістрів. 

Аналіз забезпеченості економічного суб’єкта власними оборотними 

засобами проводиться, як правило, з використанням їх зіставлення з 

фінансово-експлуатаційними потребами економічного суб’єкта. На рис. 3.5 
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схематично показано два підходи до визначення фінансово-експлуатаційних 

потреб (ФЕП) економічного суб’єкта. 

 

 

 

Рис. 3.5. Підходи до визначення фінансово-експлуатаційних потреб 

економічного суб’єкта (розроблено автором) 

 

Відповідно до першого підходу, в найбільш загальному вигляді 

фінансово-експлуатаційні потреби економічного суб’єкта можна представити 

як різницю між оборотними активами і короткостроковими зобов’язаннями. 

За такого підходу фінансово-експлуатаційні потреби формуються за рахунок 

власних джерел коштів економічного суб’єкта. У цьому сенсі показник 

фінансово-експлуатаційних потреб є аналогом показника власних оборотних 

коштів. 

Однак на практиці найбільш поширеним є другий підхід, згідно з яким 

фінансово-експлуатаційні потреби мають вужче трактування, яке передбачає, 

що фінансово-експлуатаційні потреби мають відображати суму вкладень у 

запаси і вчасно непогашену дебіторську заборгованість. При цьому 

ФЕП — аналог власних 

оборотних коштів 

ФЕП = оборотні активи – 

короткострокові зобов’язання 

= А1 + А2 + А3 – П1 – П2 — 

резерви на реструктуризацію 

ФЕП — мінімальна потреба у 

власних оборотних коштах для 

фінансування запасів і дебіторської 

заборгованості 

Визначення нестачі або надлишку 

готівки (+/–) 

ФЕП = запаси + ПДВ + дебіторська 

заборгованість – кредиторська 

заборгованість = А2 + А3 – П1 
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вкладення в запаси відображають ту частину, яка дійсно необхідна для 

здійснення поточної господарської діяльності. Непогашена дебіторська 

заборгованість — це заборгованість, яка є тимчасово непогашеною на 

момент проведення аналізу. В цьому разі фінансово-експлуатаційні потреби 

розраховують як різницю між сумою запасів, податком на додану вартість та 

дебіторською заборгованістю з одного боку і кредиторською 

заборгованістю — з іншого. 

Отже, показник фінансово-експлуатаційних потреб економічного 

суб’єкта відображає його мінімальну потребу у власному оборотному 

капіталі для фінансування запасів і дебіторської заборгованості, тобто 

негрошових оборотних активів. 

Фінансова стійкість економічного суб’єкта досягається мінімізацією 

показника фінансово-експлуатаційних потреб (ФЕП). Так, при використанні 

процедури «точно в строк», домагаючись термінового погашення 

дебіторської заборгованості, досягається стан рівноваги, який передбачає 

повне покриття всіх потреб у фінансуванні негрошових оборотних активів 

допустимим рівнем простроченої кредиторської заборгованості економічного 

суб’єкта. 

За допомогою порівняння показника ФЕП з показником наявності 

власних оборотних коштів (ВОК) можна простежити їх взаємозв’язок. 

З одного боку рівняння знаходиться сума постійних пасивів і 

довгострокових пасивів, зменшена на неліквідні активи економічного 

суб’єкта, а з іншого боку — різниця між сумою ліквідних, швидко 

реалізованих та повільно реалізованих активів і сумою короткострокових 

пасивів та найбільш термінових пасивів. Якщо виключити всі складові 

власних оборотних коштів і фінансово-експлуатаційних потреб, залишиться 

група найбільш ліквідних активів А1 і короткострокових зобов’язань П2. 

Тому, визначаючи співвідношення ВОК і ФЕП економічного суб’єкта, 

оперують саме величиною готівки і позиковими короткостроковими 

ресурсами (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Взаємозв'язок показників ФЕП і ВОК економічного суб’єкта  

(розроблено автором) 

 

У практиці фінансово-господарської діяльності економічних суб’єктів 

визначають такі ситуації. 

Перша ситуація характеризується переважанням величини власних 

оборотних коштів над величиною фінансово-експлуатаційних потреб, що 

означає достатність ВОК для покриття всіх ФЕП економічного суб’єкта (група 

абсолютно ліквідних активів А1 більша за короткострокові зобов’язання П2), 

тобто є джерела для покриття майбутніх витрат на проведення 

реструктуризації. 

Друга ситуація характеризується зворотним співвідношенням: величина 

власних оборотних коштів економічного суб’єкта менша за величину його 

фінансово-експлуатаційних потреб у частині задоволення поточних фінансових 

Бухгалтерський баланс 

А1 

А2 

А3 

А4 

П1 

П2 

П3 

П4 

ФЕП=А3+А2–П1— резерви 

на реструктуризацію 
ВОК=(П4+П3)–А4 

БАЛАНС: 

ВОК = ФЕП + грошові кошти та їх еквіваленти – короткострокові 

зобов’язання – резерви на реструктуризацію = П4+П3–А4 = А3+А2–

П1+А1–П2 — резерви на реструктуризацію 
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потреб. Відповідно, група абсолютно ліквідних активів економічного суб’єкта 

А1 є меншою, ніж його короткострокові зобов’язання П2, а отже, ресурси на 

впровадження проєкту реструктуризації є обмеженими. 

Компанія «Метінвест» для визначення рівня покриття майбутніх витрат 

на реструктуризацію використовує метод, заснований на показнику 

оборотності запасів (або на терміні зберігання запасів на складі). Показник 

оборотності позиції номенклатури запасів розраховують так: 

Оборотність = КтО / СС, 

де КтО — кредитовий оборот за певною позицією номенклатури (сума 

списаних запасів) за останні 12 місяців; СС — середня балансова вартість за 

певною позицією номенклатури за останні 12 місяців.  

При цьому запаси доцільно згрупувати залежно від показника 

оборотності (або терміну зберігання на складі), як це показано в табл. 3.11. 

 

Таблиця 3.11 

Показник оборотності запасів на підприємствах групи «Метінвест»  

у розрізі груп оборотності 
 

Група 

оборот-

ності  
Показник оборотності (По) запасів 

Частка 

резерву, 

% 

1 Зберігаються на складі до 12 місяців; у разі відсутності 

інформації щодо терміну зберігання на складі показник 

оборотності запасів більший або дорівнює 1 (По ≥1) 

0 

2 Зберігаються на складі від 12 до 24 місяців; у разі відсутності 

інформації щодо терміну зберігання на складі показник 

оборотності запасів перебуває в діапазоні від 0,5 включно до 1  

(0,5 ≤ По <1) 

25 

3 Зберігаються на складі від 24 до 36 місяців; у разі відсутності 

інформації щодо терміну зберігання на складі показник 

оборотності запасів перебуває в діапазоні від 0,33 включно до 

0,5 (0,33≤ По <0,5)  

50 

4 Зберігаються на складі від 36 до 60 місяців; у разі відсутності 

інформації щодо терміну зберігання на складі показник 

оборотності запасів перебуває в діапазоні від 0,2 включно до 

0,33 (0,2≤ По <0,33)  

75 

5 Запаси, призначені для списання, зберігаються на складі довше 

ніж 60 місяців; у разі відсутності інформації щодо терміну 

зберігання на складі показник оборотності запасів менший за 0,2 

(По <0,2) 

100 

Джерело: складено автором. 
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Рішення компанії щодо можливості нарахування резервів для 

здійснення реструктуризації на підприємствах ґрунтується на таких 

нормативно-правових актах, як міжнародні стандарти фінансової звітності 

IAS 2 «Запаси» і IAS 37 «Резерви, умовні зобов’язання і умовні активи», а 

також документи FIN.022.GLB «Аналіз і контроль руху запасів», 

PD.FIN.024.GLB «Інвентаризація запасів» та PD.FIN.011.GLB «Процедура 

закриття періоду». 

Елементи організації внутрішнього аудиту, спрямовані на подолання 

ризиків реструктуризації, та методичні підходи до виконання відповідних 

завдань узагальнено в табл. 3.12. 

Таблиця 3.12 

Елементи організації внутрішнього аудиту для подолання  

ризиків реструктуризації 

 

Елементи організації 

внутрішнього аудиту 
Завдання 

І. Організація ризик-

орієнтованого аудиту в 

частині регулювання ступеня 

професійного ризику 

бухгалтера 

Підбір персоналу. Відділ внутрішнього аудиту розробляє 

анкети для визначення професійного рівня фахівця з 

бухгалтерського обліку (розробка). 

Відділ внутрішнього аудиту розробляє методичні підходи 

до оцінки майбутніх витрат на скорочення персоналу 

ІІ. Організація ризик-

орієнтованого аудиту в 

частині регулювання 

первинного та поточного 

етапів побудови варіативної 

моделі обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації 

Визнання витрат майбутніх періодів, пов’язаних з 

реструктуризацією. Відділ внутрішнього аудиту спільно з 

Центром обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації діяльності розробляють методичні 

підходи до визнання, оцінки, нарахування, корегування, 

контролю, відображення в звітності резервів, які 

пов’язані з реструктуризацією 

ІІІ. Елементи організації 

внутрішнього аудиту в 

частині організації обліку 

активів, зобов’язань та 

забезпечень 

Оцінка активів та зобов’язань за справедливою вартістю. 

Відділ внутрішнього аудиту спільно з Центром обліково-

контрольного забезпечення реструктуризації діяльності 

холдингу розробляє методичні рекомендації і забезпечує 

їх впровадження. Внесення змін до облікової політики 

Джерело: розроблено автором. 

 

Наступним завданням внутрішнього аудиту як складової системи 

внутрішньогосподарського контролю при реструктуризації підприємства є 

зниження соціальних та екологічних ризиків, які виникають у процесі 
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реструктуризації. Відповідна інформація розкривається у запропонованій 

формі інформаційно-інвестиційного проспекту. Ця форма як складова 

соціоорієнтованої звітності підприємства дає можливість користувачам, 

зокрема інвесторам (кредиторам), ухвалювати рішення про надання 

фінансово-кредитних ресурсів чи придбання підприємства (його частини) в 

умовах кризи.  

Отже, облікове-контрольне забезпечення реструктуризації як 

компонент інформаційної бази підприємства дає можливість в умовах кризи 

підвищити ефективність прийняття рішень на стратегічному, тактичному та 

операційному рівнях управління, забезпечуючи менеджмент підприємства та 

користувачів фінансової звітності повною, правдивою та неупередженою 

інформацією про господарську діяльність підприємства.  

 

Пункт X. Контроль за обліком резервів на реструктуризацію. У 

цьому пункті Внутрішнього стандарту «Про порядок бухгалтерського обліку 

та контролю резервів на реструктуризацію» наголошено, що з метою 

зниження впливу ризиків необхідно проаналізувати принципи, за якими 

ведеться облік, тобто проаналізувати облікову політику. Підготовка 

фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ) потребує від керівництва підприємства формування 

професійних суджень, оцінок та припущень, що впливають на застосування 

принципів облікової політики та суми активів і зобов’язань, доходів та 

витрат, які показано у фінансовій звітності. Такі оцінки ґрунтуються на 

попередньому досвіді та інших факторах, що за певних обставин вважаються 

аргументованими і за результатами яких роблять судження щодо балансової 

вартості активів та зобов’язань, інформація про які недоступна з інших 

джерел. Хоча ці оцінки робляться на основі наявної у керівництва інформації 

про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від них.  

З метою зниження ризиків діяльності (інвестиційної, фінансової, 

операційної) було запропоновано форми деяких робочих документів 
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внутрішнього аудиту, зокрема відомість виявлених відхилень відображення 

фінансових результатів від різних видів діяльності у Звіті про фінансові 

результати, яку рекомендовано надавати керівництву холдингу та акціонерам 

разом з аудиторським звітом при проведенні внутрішнього аудиту (див. 

табл. 3.13), а також відомість оцінювання впливу ризику на вартість капіталу 

підприємства з метою визначення необхідності впровадження запобіжних 

заходів у разі виникнення ознак банкрутства. 

 

Таблиця 3.13 

Бланк відомості виявлених відхилень відображення фінансових результатів  

від різних видів діяльності у «Звіті про фінансові результати» 

 

Вид 

діяльності 

Суми 

доходів, грн 

Суми витрат, 

грн 

Фінансовий  

результат, грн 

Відхилення 

фінансового 

результату, 

грн 

Рівень 

суттєвості 

в
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1 2 3 4 5 6 7 8=7–6 9 

Звичайна діяльність 

Основна         

Інша  

операційна 

        

Інвестиційна         

Фінансова         

Діяльність в умовах реструктуризації 

         

Джерело: адаптовано автором для умов реструктуризації  

 

Завданням внутрішнього аудиту є встановлення визначеної межі, 

дотримуючись якої суб’єкт господарювання може ризикувати, або, інакше 

кажучи, допустимих норм втрат від операцій, пов’язаних з ризиком, що не 

порушують принципів його господарювання (див. табл. 3.9). 

Для визначення ризиків діяльності зазвичай застосовують методики 

економічного аналізу фінансового стану підприємств. Вважаємо, що 

найбільш прийнятною для визначення та оцінювання діяльності підприємств 
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в умовах кризи є методика О. Базілінської, яка дає можливість не лише 

оцінити діяльність підприємства, а й визначити взаємозв’язок структури 

грошових потоків і різних видів діяльності зі ступенем захисту підприємства 

від ризиків (див. табл. 3.14). 

 

Таблиця 3.14 

Залежність між структурою грошових потоків  

та якістю управління підприємством 

 
Грошові потоки  

за видами діяльності  

Варіанти співвідношення чистих грошових потоків 

за видами діяльності 

Операційна  Додатний (+) Додатний (+) Від’ємний (–) 

Інвестиційна  Від’ємний (–) Від’ємний (–) Додатний (+) 

Фінансова  Від’ємний (–) Додатний (+) Додатний (+) 

Ступінь захисту 

підприємства від 

ризиків  

Добрий Нормальний Кризовий 

Джерело: систематизовано за  [6, 229].  

 

Рівень суттєвості ризиків доцільно визначити за допомогою бальної 

оцінки. Для відділу внутрішнього аудиту підприємства слід запропонувати 

методичні підходи до оцінювання ймовірних наслідків ризику 

(невизначеності) господарської діяльності підприємства до впровадження 

реструктуризації, в умовах впровадження реструктуризації та після її 

закінчення. 

Надання повної інформації користувачам фінансової звітності 

підприємства. Одним з основних завдань внутрішнього аудиту на 

підприємствах, які за орієнтир своєї діяльності беруть надання звітності 

можливим інвесторам, є контроль за проведенням оцінки майна. При 

дослідженні особливостей формування обліково-контрольного забезпечення 

діяльності підприємств України в умовах кризи оцінка за справедливою 

вартістю всіх видів активів та зобов’язань має особливе значення, її 

застосування регламентовано умовами визнання реструктуризації діяльності 

підприємства під час кризи та міжнародними стандартами, зокрема МСБО 37 

[137].  
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Ефективність впровадження на підприємстві тестів на знецінення 

активів залежить від належного функціонування внутрішнього контролю і 

дозволяє значно знизити ризики діяльності підприємства. Одним з 

найважливіших завдань організації обліково-контрольного забезпечення на 

підприємстві є складання та надання звітності.  

У положеннях з бухгалтерського обліку передбачено, що організація 

перевіряє на кожну звітну дату наявність будь-яких ознак, що свідчать про 

знецінення активів. У міжнародних стандартах фінансової звітності немає 

повного переліку ознак знецінення активів. Відповідно до МСБО 2 «Запаси», 

причини знецінення запасів можуть бути такі: 

 загальне падіння ринкових цін на запаси; 

 фізичне пошкодження; 

 моральне старіння; 

 додаткові витрати, необхідні для завершення процесу виготовлення 

виробу та його реалізації [43]. 

Відповідно до МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», 

на кожну звітну дату організація аналізує, чи є об’єктивні докази знецінення 

фінансового активу. Наведемо приклади факторів, які необхідно розглянути 

згідно з МСФЗ 39: значні фінансові труднощі організації-емітента, висока 

ймовірність банкрутства компанії-емітента, порушення емітентом 

зобов’язань (наприклад, з виплати відсотків), припинення торгів за окремими 

цінними паперами тощо. 

Контроль за переоцінкою резервів. Для повноцінного використання 

на підприємстві Внутрішнього стандарту «Про порядок бухгалтерського 

обліку та контролю резервів на реструктуризацію» необхідно було 

виокремити ознаки знецінення активів. Результати цієї роботи наведено в 

табл. 3.15. 
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Таблиця 3.15 

Ознаки знецінення активів 

 
Вид активів Ознаки знецінення активів 

1. Матеріально-

виробничі запаси 

1.1. Падіння ринкових цін; 

1.2. Моральне старіння (значні зміни в технологіях, економічних 

умовах, законодавстві); 

1.3. Часткове фізичне пошкодження матеріальних цінностей; 

1.4. Тривале невикористання матеріальних цінностей; 

1.5. Заплановані скорочення, припинення виробничої діяльності; 

1.6. Додаткові витрати, необхідні для завершення процесу 

виготовлення виробу та його реалізації 

2. Дебіторська  

заборгованість 

2.1. Прострочення оплати відповідно до умов договору; 

2.2. Відсутність забезпечення дебіторської заборгованості (гарантії, 

банківського поручительства, застави); 

2.3. Банкрутство, ліквідація, зникнення дебітора; 

2.4. Рішення дебітора щодо впровадження процесу ліквідації; 

2.5. Значні фінансові труднощі боржника; 

2.6. Інші ознаки (криза, дефолт, погіршення економічної ситуації в 

галузі, регіоні або країні) 

3. Фінансові 

вкладення, які не 

мають поточної 

ринкової вартості 

3.1. Поява в емітента цінних паперів, які є власністю організації, 

або у її боржника за договором позики — ознак банкрутства. 

Оголошення емітента або боржника банкрутом; 

3.2. Вчинення на ринку цінних паперів значної кількості угод з 

аналогічними цінними паперами за ціною, істотно нижчою за 

їх облікову вартість; 

3.3. Відсутність або значне зниження надходжень від фінансових 

вкладень у вигляді відсотків або дивідендів за високої 

ймовірності подальшого зменшення цих надходжень; 

3.4. Плани щодо реструктуризації чи ліквідації підприємства;  

3.5. Визнання збитку від знецінення цього виду фінансових 

вкладень у минулому звітному періоді; 

3.7. Значні фінансові труднощі організації-емітента 

Джерело: запропоновано автором. 

 

На особливу увагу в умовах кризи заслуговують також питання 

проведення інвентаризації. Відділ внутрішнього аудиту бере безпосередню 

участь у розробленні плану інвентаризації та його впровадженні на 

підприємстві. Організація інвентаризації резервів на реструктуризацію 

підприємства є важливою складовою обліково-контрольного забезпечення 

діяльності підприємств при впровадженні процесу реструктуризації. 

За результатами, які ми отримали при проведенні аналізу 

нормативної бази та положень облікової політики промислових 
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підприємств деяких українських холдингів, було з’ясовано, що 

недосконалість та неоднозначність тлумачення нормативних документів 

щодо порядку і процедурних аспектів проведення інвентаризації викликає 

підвищений інтерес до висвітлення окремих питань та потребує 

розроблення конкретних нормативних положень та конкретизації 

методики інвентаризаційних процедур окремих об’єктів. 

Методичні засади внутрішнього аудиту формування та використання 

резервів на реструктуризацію підприємств України передбачають 

створення модуля «Резерви на реструктуризацію». Завданням 

внутрішнього аудиту як складової системи внутрішньогосподарського 

контролю під час здійснення процесу реструктуризації підприємства є 

зниження соціальних та екологічних ризиків, які виникають у процесі 

реструктуризації. Нами було запропоновано елементи організації 

внутрішнього аудиту з метою подолання ризиків діяльності. Крім того, 

було встановлено, що контроль за проведенням оцінки майна потребує 

уточнень у нормативних положеннях та конкретизації методики 

інвентаризаційних процедур щодо окремих об’єктів. 

 

 

3.3. Методика внутрішнього аудиту розкриття інформації 

у звітності щодо резервів на реструктуризацію  

на підприємствах України 

 

Головна гіпотеза дослідження полягає в тому, що на сьогодні є 

необхідність удосконалення обліково-контрольного забезпечення резервів на 

реструктуризацію відповідно до цілей та напрямів діяльності підприємства, 

здійснення процедур реструктуризації, адаптації до міжнародних стандартів 

обліку та формування індикативних показників можливості використання 

резервів для зменшення ризиків недосягнення поставлених цілей. 
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Для доведення можливості реалізації висунутої гіпотези доцільно 

дослідити зв’язок між обліково-контрольним забезпеченням резервів на 

реструктуризацію та цільовими проєкціями стратегії реструктуризації 

підприємства. Цільове призначення обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації полягає в тому, що облік є документальною системою 

контролю операцій та процесів діяльності, які приводять до змін у діяльності 

підприємства та її результатах. Залежно від факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища, наявності кризових явищ, рівня невизначеності в 

господарській діяльності підприємства можна визначити ризики негативних 

змін на всіх рівнях діяльності підприємства — від операцій, процесів, 

процедур до стратегічних цільових проєкцій. 

Ефективне обліково-контрольне забезпечення резервів на 

реструктуризацію формується так, щоб зменшити ризики, компенсувати 

кризові явища в діяльності підприємства та сформувати ефективні плани 

реструктуризації. Для цього використовують індикативні показники, які 

розраховують на основі обробки даних обліку і які мають сигналізувати про 

необхідність використання резервів на реструктуризацію. Резерви на 

реструктуризацію мають бути деталізовані та відповідати показникам 

імовірності кризових явищ (на основі системи оцінювання ризиків). Така 

система дає змогу сформувати матрицю відповідності ризиків та резервів, які 

використовуватимуться залежно від показників індикаторів контролю. 

Подібний комплексний системно-цільовий підхід потребує запровадження 

змін в системі управління підприємством, впровадження сучасних 

управлінських та інформаційних технологій для формування системи 

моніторингу, посилення функцій внутрішнього аудиту та внутрішнього 

контролю за цільовими проєкціями реструктуризації. 

Модель обліково-контрольного забезпечення резервів на 

реструктуризацію діяльності підприємств України складається з окремих 

етапів і таких елементів, як особливості загальної моделі обліку в Україні, 

вимоги МСФЗ, П(С)БО, методичні рекомендації профільних міністерств 
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України, принципи корпоративної політики, вимоги регіональної та місцевої 

влади, принципи соціальної підтримки міста та ін.  

Наприклад, у моделі обліково-контрольного забезпечення резервів на 

реструктуризацію ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» в умовах кризи 

необхідно враховувати також вплив зовнішнього середовища (вимоги 

Високого суду Англії та Уельсу, особливості фондового ринку, необхідність 

проведення оцінки за справедливою вартістю) та принципи соціальної 

відповідальності (врахування соціальних ризиків та формування 

соціоорієнтованої звітності). До основних завдань побудови моделі обліково-

контрольного забезпечення діяльності підприємства в умовах проведення 

реструктуризації було додано такі завдання: 

 розробити методичні та організаційні підходи до формування та 

обробки первинних даних для визначення ризиків щодо переходу 

підприємства до кризового стану та резервів для запобігання такому 

переходу; 

 розробити методику визначення основних етапів 

реструктуризації залежно від отриманих результатів обробки даних обліку; 

 розробити методичні та організаційні підходи до обліку процесу 

реструктуризації з подальшим відображенням у звітності; визначити 

додаткові об’єкти обліку та контролю, які виникають в умовах впровадження 

реструктуризації; вдосконалити наявну методику оцінки активів 

підприємства за справедливою вартістю. 

Модель використання облікової інформації (модель обліково-

контрольного забезпечення резервів на реструктуризацію діяльності 

підприємства) визначається низкою факторів: обліковою політикою 

підприємства, техніко-технологічною моделлю, яка характеризує та 

забезпечує рух інформаційних потоків, їх швидкість, захист і технічний бік 

обслуговування; особливостями управління підприємством; станом 

внутрішнього аудиту та ін. При побудові моделі обліково-контрольного 

забезпечення резервів на реструктуризацію діяльності підприємства 
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необхідно визначити типовий стан (модель) облікової політики та 

можливість внесення змін для його поліпшення. З метою оптимізації 

обліково-контрольного забезпечення процесу діяльності підприємств 

України у питаннях класифікації інвестицій слід враховувати досвід 

провідних європейських та американських підприємств.  

Отже, одним із завдань відділу внутрішнього аудиту на підприємствах 

має бути групування інвестицій залежно від їх мети (табл. 3.16). 

 

Таблиця 3.16 

Групування інвестицій з метою визначення резервів 

 

Назва групи Сутність інвестицій 

Наявність на 

досліджуваних 

підприємствах  

Вимушені інвестиції  Здійснюються для захисту навколишнього 

середовища, підвищення надійності 

обладнання і поліпшення техніки безпеки 

виробництва 

+ 

Інвестиції, спрямовані на 

утримання позицій 

підприємства на ринку  

Спрямовуються на збереження створеної 

репутації та завоювання нових ринків + 

Інвестиції на відновлення 

виробничих основних 

засобів 

Використовуються для раціоналізації 

виробництва + 

Інвестиції на 

забезпечення зменшення 

витрат 

Збільшення продуктивності праці і 

підвищення рівня рентабельності 

продукції 

+ 

Інвестиції, спрямовані на 

досягнення соціального 

ефекту* 

Реалізація програм соціального розвитку 

колективу та мешканців міста  

+ 

Ризиковані інвестиції  Фінансові інвестиції у цінні папери  + 

Інвестиційна 

нерухомість*  

Інвестиції в нерухомість з метою 

отримання додаткового прибутку 

+ 

Джерело: згруповано автором.  

 

Контрольні та аналітичні процедури можуть використовуватися і в разі 

визначення потенційних об’єктів інвестування із застосуванням методу 

аналізу ієрархій у етапах: постановка проблеми вибору, декомпозиція 

проблеми, аналіз. Це відображено у Внутрішньому стандарті «Про порядок 

бухгалтерського обліку та контролю резервів на реструктуризацію».  
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Розкриття інформації у звітності щодо формування резервів на 

реструктуризацію. За обсягами вкладень на підприємствах успішних 

холдингів найбільша сума припадає на соціальні програми та інвестиційну 

нерухомість, тому доцільно розглянути питання внутрішнього аудиту саме 

цих видів інвестиційної діяльності. 

Інвестиційна нерухомість утримується з метою отримання орендної 

плати або збільшення капіталу, можливе також поєднання цих цілей. 

Відрізняє інвестиційну нерухомість від нерухомості, зайнятої власником, те, 

що інвестиційна нерухомість генерує грошові потоки значною мірою 

незалежно від інших активів, утримуваних суб’єктом господарювання.  

Основним завданням внутрішнього аудиту інвестиційної нерухомості є 

ретельна перевірка правильності визнання, оцінки, розкриття у фінансовій 

звітності інформації щодо інвестиційної нерухомості та її відповідності 

вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності.  

На досліджуваних нами підприємствах трапляються випадки, коли 

один об’єкт нерухомості частково використовується власником для 

виробництва товарів, надання послуг чи в адміністративних цілях, а частково 

здається в операційну оренду. В цьому разі аудитору слід ретельно 

перевірити відображення цих об’єктів в обліку.  

Крім того, відділу внутрішнього аудиту підприємств холдингу, який 

здійснює активну інвестиційну діяльність, доцільно запропонувати 

програму перевірки інформаційно-інвестиційного проспекту (проєкту) 

(див. табл. 3.17 та дод. С), яка дасть можливість інвестору (кредитору) 

прийняти рішення про надання фінансово-кредитних ресурсів чи 

придбання підприємства або його частини в умовах впровадження 

реструктуризації. Проспект має бути прозорим і зрозумілим настільки, 

щоб інвестор (кредитор) зміг комплексно і повною мірою оцінити всі 

ризики від прийнятого ним управлінського рішення. Проспект 

розробляють менеджери за узгодженням і під контролем відділу 

внутрішнього аудиту та передають його Центру обліково-контрольного 
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забезпечення реструктуризації підприємства з метою ознайомлення 

зовнішніх та внутрішніх користувачів. 

Пропоновану форму інформаційно-інвестиційного проспекту (проєкту) 

представлено в табл. 3.17.  

 

Таблиця 3.17 

Зміст інформаційно-інвестиційного проспекту (проєкту) діяльності  

підприємства в умовах впровадження процесу реструктуризації 

 
Пункти проспекту Зміст інформації в пунктах 

Титульна сторінка Найменування підприємства, комерційні позначення 

найменування, фірмові знаки (за наявності), підпис керівника 

підприємства, рік звітної інформації 

Короткий опис Організаційно-правова форма; основні види діяльності; розмір 

власного капіталу, середньооблікова чисельність працівників, 

склад адміністративного персоналу; частка підприємства на ринках 

товарів, робіт і послуг; графічне представлення фінансових 

результатів за останні п’ять років у порівнянні з конкурентами, 

характеристики кредитного портфеля і проблемних активів, 

інформація про обслуговуючі банки, дані про невирішені судові 

спори 

Мета 

впровадження 

реструктуризації  

Інформація про наміри керівництва та власників щодо подальшої 

діяльності підприємства 

Строки 

впровадження 

реструктуризації 

Прогнозний розрахунок часу впровадження процесу 

реструктуризації (після офіційного оголошення початку 

реструктуризації) 

Пункт 1. Загальна інформація 

1.1. Реєстраційні 

дані 

Повна і скорочена назва підприємства; дата, серія і номер свідоцтва 

про державну реєстрацію; адреса реєстрації і код ЄДРПОУ, 

географія фактичного розміщення потужностей, банківські 

реквізити, контактні дані, офіційний сайт 

Джерело: розроблено автором. Повний текст наведено в дод. С. 

 

Отже, на сучасному етапі розвитку економічної ситуації в Україні 

недоцільно обмежуватися частковими рішеннями на підприємствах, 

окремими вдосконаленнями техніки і технологій. Нова антикризова 

промислова політика потребує сучасних підходів, таких як відмова від 

принципу всеосяжності; перехід від вузької функціональної спеціалізації до 
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інтеграції бізнес-процесів; запровадження нових методів управління, 

насамперед аутсорсингу і аутстафінгу; створення ефективної резервної 

системи та інші сучасні засади ефективного господарювання. Всі ці зміни 

необхідно відображати в соціоорієнтованій звітності. Одним із завдань 

Центру обліково-контрольного забезпечення реструктуризації діяльності 

підприємств та відділу внутрішнього аудиту в умовах кризи є складання 

соціоорієнтованої звітності.  

У примітках до фінансової звітності компаній розкриваються умови, 

в яких працює компанія. Незважаючи на те, що економіка України 

вважається ринковою, їй притаманні певні характеристики, які свідчать 

про її перехідний статус. Серед досить довгого списку таких 

характеристик можна відзначити, наприклад, низький рівень ліквідності на 

ринку капіталу та наявність валютного контролю, внаслідок чого 

національна валюта є неліквідною за межами України. Стабільність 

економіки України значною мірою залежить від політики і дій уряду щодо 

адміністративних, фіскальних, правових та економічних реформ, і, як 

результат, здійснення економічної діяльності в Україні пов’язане з 

ризиками, не характерними для розвинених ринків.  

У кожному структурному підрозділі підприємства контроль здійснюється 

за допомогою системи вимірників, що забезпечує його нормальне 

функціонування. Систему вимірників використовують насамперед у фінансовій 

діяльності підприємства, застосовуючи показники збереженості активів, 

досягнення прогнозних показників, у тому числі з прибутковості, тощо. Ці 

показники контролюють працівники служби внутрішнього аудиту, бухгалтерії, 

інших функціональних управлінь та служб підприємства, а також зовнішні 

контролери — державні органи, аудиторські фірми. В роботі наведено 

методичні підходи до контролю за доцільністю використання аналогового 

методу при визначенні забезпечень майбутніх витрат та платежів на 

підприємствах України (табл. 3.18). 
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Таблиця 3.18 

Контроль за використанням аналогового методу при визначенні забезпечень 

майбутніх витрат та платежів на підприємствах України 

 

Рахунок 

Методика перевірки 

доцільності нарахування 

забезпечень за аналоговим 

методом 

Організаційні підходи до 

перевірки доцільності 

нарахування забезпечень за 

аналоговим методом 

471.2. Забезпечення виплат 

відпусток, які пов’язані з 

реструктуризацією 

підприємства 

Враховується кількість 

працівників, які отримують 

відпустку, що безпосередньо 

пов’язана з реструктуризацією 

підприємства 

Відділ внутрішнього 

аудиту бере участь у 

розробленні плану 

реструктуризації 

підприємства та здійснює 

контроль за його 

реалізацією  

472.1. Додаткові пенсійні 

виплати, які пов’язані з 

реструктуризацією 

підприємства 

Враховуються пенсійні витрати 

за недержавним пенсійним 

забезпеченням. Аналоговий 

метод використовують при 

нарахуванні виплат персоналу, 

який не досяг пенсійного віку 

Відділ внутрішнього 

аудиту здійснює аналіз 

розрахунків і перевірку 

правильності відрахувань 

до НПФ та розрахунків 

виплат персоналу, який 

підпадає під скорочення 

474.1.1. Забезпечення 

наступних витрат на 

виконання зобов’язань 

щодо обтяжливих 

контрактів  

Аналізуються можливі втрати 

за контрактами, які виникають 

в умовах проведення 

реструктуризації  

Відділ внутрішнього 

аудиту здійснює аналіз 

ситуації за контрагентами і 

перевіряє правильність 

розрахунків з 

контрагентами  

Джерело: розроблено автором. 

 

На якість інформації, яка призначена для прийняття ефективних рішень, 

спрямованих на управління активами, грошовими потоками та процесом 

резервування, істотно впливає відповідна внутрішня звітність, яку бухгалтер за 

запитом може надавати управлінському персоналу. Форму такої внутрішньої 

звітності запропоновану В.Терещенко [263], що відображає резерви на 

підприємствах, які впроваджують стратегію реструктуризації, представлено в 

табл. 3.19. Ця форму можна адаптувати для реструктуризації другого типу.  

У цій формі наведено, зокрема, такі дані, як наявність, обсяг, джерела 

формування, цільове призначення та напрями використання резервного 
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капіталу, резервів загалом, а також передбачено звіти з необхідною 

інформацією для моніторингу їх покриття оборотними активами. 

 

Таблиця 3.19 

Форми внутрішньої звітності щодо відображення резервів на підприємствах, 

які впроваджують стратегію реструктуризації  

 
Назва звіту Коротка характеристика Призначення 

Для відображення динаміки та стану резервів на реструктуризацію  

Звіт про динаміку 

резервів протягом 

періоду, включених 

до балансу на __ 

200_ р. 

Розкриває процедуру 

формування та напрями 

використання резервних коштів, 

джерела відрахувань до резервів, 

використання покриття 

Інформацію можна 

використовувати для складання 

ф. № 5 «Примітки до річної 

фінансової звітності» 

Звіт внутрішнього 

аудиту про 

правильність 

нарахування та 

використання 

резервів за даними 

звітності підрозділів 

Виконання аудиторської 

перевірки згідно із затвердженим 

планом, зазначаються відповідні 

процедури: тестування, 

аналітичне дослідження, 

аналітичні перевірки, моніторинг 

виконання рекомендацій тощо  

Інформацію можна 

використовувати для 

підтвердження ступеня виконання 

обраної стратегії, визначення та 

оцінки відхилень, формування 

пропозицій щодо їх усунення 

тощо  

Для відображення покриття резервів активами 

Про надходження 

грошових коштів на 

поточний рахунок за 

_ 200_р. 

Надає інформацію про питому 

вагу зарезервованих коштів у 

складі виручки від реалізації 

продукції, що отримана від 

контрагентів на поточний 

рахунок  

Досягається підвищення 

ефективності та продуктивності 

праці управлінського персоналу, 

полегшується процес прийняття 

рішень, створюється фактична 

база, яка може бути застосована 

управлінцями різних ланок для 

розрахунків, прогнозів, аналізу, 

фінансового планування, 

розроблення бюджетів, 

координації фінансових планів, 

розроблення та коригування 

стратегічних і тактичних 

інвестиційних планів, прийняття 

рішень про розподіл прибутку 

власниками та інвестиційного 

характеру, а також для аналізу 

складу та ефективності 

використання оборотних коштів, 

ефективності політики 

резервування  

Аналітичний 

внутрішній звіт про 

рух грошових коштів 

на поточному 

рахунку 

підприємства 

Надає можливість відстежувати 

надходження та використання 

сум, які є зарезервованими 

Звіт про залучення 

резервних коштів на 

покриття дефіциту 

оборотних коштів 

Надає можливість відстежувати 

надходження і використання 

сум, які є зарезервованими, на 

поточні потреби, здійснювати 

моніторинг і контроль їх руху та 

вчасне поповнення 

Джерело: [263] 
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Виняткова важливість сформованих резервів для безперервного 

розвитку підприємства та необхідність наявності зарезервованих коштів на 

певний момент зумовлюють потребу у здійсненні внутрішньогосподарського 

контролю за дотриманням дисципліни та регламенту процесу облікового 

забезпечення.  

У моделі обліково-контрольного забезпечення реструктуризації 

підприємства в умовах ризику та невизначеності на особливу увагу 

заслуговує контроль за виконанням бюджету резервів. Контролює виконання 

бюджету резервів відділ внутрішнього аудиту (рис. 3.7).  

 

 

 

Рис. 3.7. Система контролю виконання бюджету резервів  

(розроблено автором) 
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Методичні підходи до визначення рівня суттєвості при нарахуванні 

резервів майбутніх витрат розробляються менеджментом підприємства, 

контролюються відділом внутрішнього аудиту та затверджуються на 

загальних зборах акціонерів холдингу.  

Недосконалість методики обліку операцій використання забезпечень 

майбутніх витрат і платежів полягає, по-перше, у відсутності в П(С)БО 

України належних методичних засад бухгалтерського обліку операцій 

використання забезпечень наступних витрат на реструктуризацію і 

виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів, а по-друге, у 

методологічній нерозробленості концепцій, що визначають дії бухгалтера в 

разі браку коштів резервів для покриття операційних витрат, яких фактично 

зазнало підприємство від настання очікуваної події. 

У роботі запропоновано межі (або пороги) кількісної оцінки ймовірності 

погашення підприємством передбачуваного зобов’язання, при дотриманні 

яких визнається забезпечення майбутніх витрат і платежів. Якщо ризик 

зменшення ресурсів підприємства в результаті погашення передбачуваного 

зобов’язання є дуже високим (95–100%), то бухгалтеру в обов’язковому 

порядку необхідно формувати забезпечення. Якщо ризик високий (50–95%), 

нарахування резерву має рекомендаційний характер. Якщо ймовірність 

платежу є середньою (5–50%), то керівництво підприємства і головний 

бухгалтер самостійно приймають рішення про доцільність формування 

забезпечення. Якщо орієнтована величина ризику є низькою (1–5%), то 

забезпечення майбутніх витрат і платежів формувати не потрібно.  

Отже, в бухгалтерському обліку забезпечення слід створювати тільки 

тоді, коли погашення передбачуваного зобов’язання ймовірно призведе до 

зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди. При цьому 

величина ймовірності зменшення ресурсів внаслідок погашення 

передбачуваного зобов’язання має бути не меншою ніж 5 %. Практичну 

модель обліково-контрольного забезпечення реструктуризації діяльності 

підприємств наведено на рис. 3.8. 



 

Рис. 3.8. Практична модель обліково-контрольного забезпечення реструктуризації діяльності підприємств  

(розроблено автором)   

Індикатори впливу на обліково-контрольне забезпечення діяльності підприємства в умовах кризи (від 30–100 балів) 
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Облікове забезпечення 

Контрольне забезпечення 

Рекомендації відділу  

внутрішнього аудиту 

Документальне забезпечення (форми внутрішніх 

документів) моделі облікової резервної системи 

підприємства 

Розроблення форм приміток фінансової звітності та форм 

соціоорієнтованої звітності  підприємств 

Розроблення і затвердження форм документів, за якими 

приймаються управлінські рішення (аналіз ситуації на 

ринку тощо) 

Кризові зміни, ризики 
 

Обрання стратегії 

реструктуризації  
Обрання облікової 

моделі 

Зміни  

в законодавстві 

Теоретичні 

напрацювання 
науковців  

Методологічні вимоги 

до моделі 

Система внутрішнього 

контролю 

Методики оцінки 

ефективності  

Зв’язок з елементами 

методу обліку 

Ризики діяльності 
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Ризик-апетит у запропонованій моделі — це ступінь ризику, який 

підприємство вважає для себе прийнятним у процесі досягнення своїх цілей. 

Загрози банкрутства вимагають створення системи управління ризиками.  

Управління ризиками підприємства — це управлінські процедури, 

систематизовані та організовані у певний порядок, які здійснюються 

наглядовою радою, виконавчими менеджерами, іншими працівниками. 

Управління ризиками при загрозі банкрутства спрямовано на виявлення 

потенційних подій, які можуть впливати на підприємство; управління 

чинниками, пов’язаними з цими подіями; здійснення контролю за 

неперевищенням ризик-апетиту підприємства. Серед організаційно-

економічних заходів слід відзначити створення організаційної системи, яка 

має забезпечувати високу оперативність прийняття рішень, ефективної 

системи збирання, передавання та оброблення інформації, налагодження 

надійного зворотного зв’язку на всіх ланках виробничо-господарської 

системи, а також зниження ресурсо- та трудомісткості продукції.  

За результатами проведеного критичного аналізу сучасний стан 

методики обліку операцій формування забезпечень реструктуризації можна 

охарактеризувати як незадовільний, що пов’язано з такими причинами: 

 недостатня розробленість у нормативній базі України умов 

формування забезпечень (відсутні межі кількісної оцінки ймовірності 

погашення підприємством зобов’язання, для забезпечення якого формується 

резерв); 

 брак методів розрахунку сум відрахувань на створення 

(поповнення) забезпечень наступних витрат на реструктуризацію, на 

виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів, матеріального 

страхування працівників, які підлягають скороченню; 

 відсутність форм первинних документів для розрахунку величин 

усіх видів забезпечень; 
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 законодавча неврегульованість і розбіжності в підходах сучасних 

науковців до порядку відображення операцій формування забезпечень у 

системі бухгалтерських рахунків підприємств. 

Головним завданням внутрішнього аудиту є організація виконання 

аудиторського завдання відповідно до чинних стандартів, розроблення 

необхідних рекомендацій щодо удосконалення діяльності підприємства і 

подальший моніторинг їх виконання. Внутрішній аудит вважається 

завершеним тоді, коли остаточно впроваджено аудиторські рекомендації та 

усунуто виявлені відхилення. 

Метою аудиторів є не покарання за недоліки, а допомога підприємству 

та працівникам у досягненні кращих результатів, насамперед завдяки 

запобіжним діям.  

Важливим інструментом істотного зниження собівартості продукції, 

що має стати запорукою високої конкурентоспроможності продукції і 

водночас основою стабільного функціонування підприємства, є 

високоефективне використання матеріальних і трудових ресурсів.  

У роботі обґрунтовано процес формування та реалізації антикризової 

стратегії управління підприємствами холдингу «Метінвест», яка ґрунтується 

на проведенні антикризового моніторингу за відхиленнями в економічних 

чинниках. 

Антикризовий моніторинг у запропонованій стратегії виконує функцію 

постійного спостереження і контролю діяльності підприємства з метою 

оперативної діагностики його виробничого, фінансового та інвестиційно-

інноваційного стану, оцінки його в динаміці та прийняття кваліфікованих 

управлінських рішень з метою запобігання кризовим ситуаціям на 

підприємстві або відновлення стабільного функціонування в умовах кризи. 

Застосування антикризового моніторингу на підприємствах групи 

«Метінвест» зумовлено певними особливостями антикризової діяльності 

підприємств групи, для діяльності якої притаманна перманентна зміна 

внутрішнього середовища і спричинена цим значна піддатливість зовнішнім 
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впливам навколишнього середовища. Крім того, здійснення цього заходу 

дасть можливість вчасно корегувати управлінські рішення, які були прийняті 

раніше, дозволить мінімізувати втрати та запобігти кризовим наслідкам. 

Для глибшого розкриття принципів побудови методики внутрішнього 

аудиту звітності щодо резервів на реструктуризацію на підприємствах 

України запропоновано моделі обліково-контрольного забезпечення резервів 

на реструктуризацію з відповідними елементами; особливу увагу приділено 

об’єктам інвестиційної нерухомості, складено інформаційно-інвестиційний 

проспект діяльності підприємства в умовах впровадження реструктуризації; 

використано методичний підхід до виконання дій для покриття облікових 

резервів реальними активами; розкрито роль внутрішнього аудиту в контролі 

за використанням аналогового методу при визначенні забезпечень майбутніх 

витрат та платежів на підприємствах; наведено перелік форм внутрішньої 

звітності щодо відображення резервів на підприємствах, які впроваджують 

стратегію реструктуризації; перелічено об’єкти та процедури внутрішнього 

аудиту; запропоновано пороги кількісної оцінки ймовірності погашення 

підприємством передбачуваного зобов’язання, при дотриманні яких 

визнається забезпечення майбутніх витрат і платежів; проведено аналіз 

сучасного стану методики обліку операцій формування забезпечень 

реструктуризації і, як підсумок, сформовано модель обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації діяльності підприємств. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Вивчення організації та методики внутрішнього контролю, 

внутрішнього аудиту, зокрема залежно від різних типів реструктуризації 

підприємства, дозволило визначити об’єкти контролю (резерви майбутніх 

витрат на реструктуризацію).  

1. Контроль за процесом реструктуризації (в межах резервів на її 

впровадження) виконує функції, які допомагають компанії досягти 
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поставлених цілей, використовуючи систематизовані та послідовні підходи 

до оцінки та підвищення ефективності процесів управління ризиками, 

контролю та корпоративного управління. Визначено завдання внутрішнього 

контролю за його видами. Одним з основних завдань 

внутрішньогосподарського контролю на підприємстві при впровадженні 

стратегії реструктуризації є розроблення Внутрішнього стандарту «Про 

порядок бухгалтерського обліку та контролю резервів на реструктуризацію». 

2. Найбільшу увагу приділено діяльності відділу внутрішнього аудиту 

як складової системи внутрішньогосподарського контролю на підприємствах 

основних галузей економіки України — промисловості та сільського 

господарства. Створення Центру обліково-контрольного забезпечення 

діяльності підприємства в умовах кризи при впровадженні реструктуризації 

другого типу (як запобіжного заходу для уникнення банкрутства) допомагає 

відділу внутрішнього аудиту реалізувати функції, які визначаються, 

наприклад, Міжнародним інститутом внутрішніх аудиторів.  

3. З метою зниження ризиків при впровадженні реструктуризації як 

засобу запобігання банкрутству для внутрішнього аудиту підприємств 

запропоновано такі розробки: 

а) проєкт інформаційно-інвестиційного проспекту, який дає можливість 

інвестору (кредитору) прийняти рішення про надання фінансово-кредитних 

ресурсів чи придбання підприємства (його частини) в умовах впровадження 

реструктуризації. Проспект має бути прозорим і зрозумілим настільки, щоб 

інвестор (кредитор) зміг комплексно (повною мірою) оцінити всі ризики від 

прийнятого ним управлінського рішення; 

б) методичні підходи до проведення інвентаризації (запропоновано 

форму Акта і методику проведення інвентаризації) резервів та регуляторів, 

яка дає можливість знизити ризики формування резервів. Розроблені 

методичні підходи щодо інвентаризації забезпечень майбутніх витрат і 

платежів дають змогу контролювати процеси формування і використання 

зарезервованих коштів, виявляти відхилення, що підлягають коригуванню; 
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в) методичні рекомендації з оцінювання ймовірних наслідків ризику 

(невизначеності) господарської діяльності підприємства в умовах кризи при 

виборі стратегії реструктуризації. Ці методичні рекомендації дають 

можливість визначення необхідності нарахування резервів в умовах 

впровадження стратегії реструктуризації.  

4. Удосконалено структуру фінансової звітності підприємства, а саме 

Балансу (Звіт про фінансовий стан), Форми № 2 «Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) та розділу VІІ Приміток, що має 

підвищити інформаційну місткість звітів для користувачів та ефективність 

управління обліковою резервною системою. 

5. Розроблена практична модель обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації (резервів на її впровадження) підприємства акумулює в собі 

як теоретичні наукові здобутки вітчизняних учених, так і практичні 

результати проведення реструктуризації як засобу запобігання банкрутству, 

отримані на досліджуваних нами підприємствах. Основні результати 

досліджень за розділом 3 відображено у роботах автора [177, 180, 184, 

187,194, 195, 196].  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове вирішення наукового завдання, яке полягає в обґрунтуванні 

теоретичних положень і розробленні практичних рекомендацій з 

удосконалення організації та методики обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації діяльності підприємств України в сучасних 

умовах господарювання в частині резервів на її проведення.  

Отримані результати свідчать про досягнення мети, виконання 

поставлених завдань і дають можливість сформулювати такі висновки.  

 

1. Найвагомішим теоретичним результатом дисертаційного 

дослідження є визначення сутності процесу реструктуризації підприємств, 

яку розкрито через з’ясування економічного змісту забезпечень 

реструктуризації (резервів) за основними чотирма складовими:  

 змістом процесу реструктуризації; 

 об’єктом процесу реструктуризації;  

 метою та завданнями процесу реструктуризації;  

 факторами (причинами) здійснення реструктуризації.  

Це 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. Сформульовано авторське визначення обліково-контрольного 

забезпечення реструктуризації підприємств як інформаційної системи, що 

за допомогою сукупності процесів фіксації та методів обробки фактів 
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господарської діяльності, створення масиву даних про господарську 

діяльність підприємства, впровадження нових об’єктів обліку та контролю, 

а також з використанням 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 в нормативних документах, а саме, як 

резервів спеціального призначення. Крім того, забезпечення розглядаються 

як джерело фінансування підприємства, надане, як правило, у формі 

високоліквідних активів.  

Отже, поняття «резерви» враховує також 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 забезпечення реструктуризації може бути законодавча 

неврегульованість бухгалтерського обліку таких резервів, зокрема в 
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частині обов’язковості формування забезпечень на реструктуризацію, а 

також відсутності у нормативній базі України методів обчислення сум 

відрахувань за більшістю видів забезпечень.  

 

6. Проведене 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.  

Сформульовано 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 модель і 

варіативні моделі, що значно розширює інформативні можливості 

обліково-контрольного забезпечення реструктуризації.  

Методики, реалізовані у варіативних моделях, вирізняються 

особливостями аналітичного обліку резервів, механізмами нарахування, 

первинними документами, що дає змогу знизити ризики прийняття 

необґрунтованих рішень та виникнення структурних трансформацій 

підприємств при впровадженні реструктуризації другого типу.  

 

8. За допомогою запропонованого для використання на 

підприємствах Внутрішнього стандарту «Про порядок бухгалтерського 

обліку та контролю резервів на реструктуризацію», а також розроблення 

первинних документів з обліку таких резервів у розрізі їх видів 
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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 наявними ризиками та запобігання можливим 

ризикам діяльності підприємства в умовах проведення реструктуризації. 

 

9. Розроблено методичні засади узагальнення інформації про 

формування та використання резервів на реструктуризацію, які, на відміну 

від наявних, 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 в частині резервів на її проведення, що 

охоплює основи функціонування системи внутрішнього аудиту при 

здійсненні реструктуризації як засобу запобігання банкрутству, а також 

сформульвано завдання та етапи роботи відділу внутрішнього аудиту й 

визначено 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 побудовано 

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. 

  



226 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Атамас П. Класифікація грошових потоків за видами діяльності 

як основа складання Звіту про рух грошових коштів. Бухгалтерський облік і 

аудит. 2013. № 2. С. 13–18. 

2. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо 

фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Авдіївський 

коксохімічний завод». Фінансова звітність. Соціальні звіти. URL: 

https://akhz.metinvestholding.com/ua/about/info (дата звернення: 05.02.2020). 

3. Бардась А.В. Принципи екологічної паспортизації 

вуглевидобувних підприємств України в умовах реструктуризації галузі: 

монографія. Дніпропетровськ: НГУ, 2010. 399 с. 

4. Безверхий К. Ососбливості моделювання облікової політики за 

МСФЗ. Молодіжний економічний дайджест. 2015. № 2-3. С.199–204. 

5. Безверхий К. Соціально-орієнтована звітність підприємства. 

Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 3. С. 9–15.  

6. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный 

механизм. Москва: Финансы, 1989. 256 с. 

7. Белых Л.П., Федотова М.А. Реструктуризация предприятия: учеб. 

пособие для вузов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 47. 

8. Бенцман Б.Л. Использование резервов производства. Саратов, 

1953. 163 с. 

9. Бетге Й. Балансоведение / пер. с нем.; науч. ред. 

В.Д. Новодворский. Москва: Бухгалтерский учет, 2000. 454 с. 

10. Богатко Н. Обеспечения: признание, оценка, учет. Бухгалтерия. 

2003. № 33. С. 62–66.  

11. Бойетт Дж.Г., Бойетт Дж.Т. Путеводитель по царству мудрости: 

лучшие идеи мастеров управления / пер. с англ. Москва: Олимп-Бизнес, 2009. 

416 с.  



227 
 

12. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. 

Москва: Ин-т новой экономики, 2002. 1279 с. 

13. Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, 

методологія, організація: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2008. 456 с.  

14. Бондар М.І. Обліково-аналітична інформація в управлінні 

підприємницькою діяльністю. Економічний аналіз. 2010. № 6. С. 13–16.  

15. Бородкін О.С. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: 

концепція і організація. Бухгалтерський облік і аудит. 2001. № 2. С. 45–53.  

16. Бочуля Т.В. Обліково-аналітична інформація в контексті 

фінансової стратегії підприємства. Облік і фінанси. 2013. № 4. С. 37–44. 

17. Боярко І. Стратегічно-орієнтована система обліку як прояв 

синергетичного розвитку господарського обліку. Облік і фінанси. 2015. № 3. 

С. 37–44. 

18. Брадул О.М. Облікове-аналітичне забезпечення менеджменту 

корпорацій: монографія. Київ: КНТЕУ, 2009. 356 с.  

19. Бруханський Р.Ф. Зміна управлінських парадигм як фактор 

розвитку бухгалтерського обліку: стратегічний аспект. Облік і фінанси. 2014. 

№ 3(65). С. 15–20. 

20. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія. Ч. 2. 

Житомир: ЖДТУ, 2003. 524 с.  

21. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого. 

Житомир: Рута, 2001. 99 c. 

22. Бухгалтерский учет, контроль и анализ: социальные ориентиры: 

монография / под общ. ред. и с предислов. Ф.Ф. Бутынца. Житомир: ЖГТУ, 

2008. 484 с.  

23. Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики / за ред. 

А.М. Коваленко. Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2006. 1024 с. 

24. Бухгалтерський облік в Україні: навч. посіб. / за ред. 

Р.Л. Хом’яка. Львів: Національний ун-т «Львівська політехніка», Інтелект-

Захід, 2003. 820 с. 



228 
 

25. Велш Г.А., Шорт Д.Г. Основи фінансового обліку / пер. з англ. 

О. Мінін, О. Ткач. Київ: Основи, 1997. 943 с.  

26. Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, 

методологія, організація: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2008. 532 с.  

27. Вуйців М.М. Методичні аспекти здійснення 

внутрішньогосподарського контролю з позиції процесного обліку. Економіка 

та держава. 2012. № 1. С. 82–84.  

28. Гавриш О.А., Іванова Т.В. Реструктуризація промислових 

підприємств: монографія. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. 156 с.  

29. Галузина С.М., Пупшис Т.Ф. Международный учет и аудит. 

Санкт-Петербург: Питер, 2006. 234 с.  

30. Гальків Л.І. Втрати ЛК: теорія і методологія дослідження та 

діагностика: монографія. Львів: Видавництво ЛКА, 2010. 232 с.  

31. Гамалій В.Ф., Кошик О.М., Легінькова Н.І. Реструктуризація 

суб’єктів реального сектору національної економіки. Наукові праці 

Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 

2013. № 24. С. 36–46. 

32. Геєць В.М., Гальчинський А.С. та ін. Стратегія економічного і 

соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом європейської 

інтеграції». Київ, 2004. 413 с. 

33. Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної 

безпеки підприємства: монографія. Київ: КНЕУ, 2012. 305 с. 

34. Гнилицька Л.В. Обліково-аналітична інформація як визначальний 

чинник забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Вісник 

Східно-українського національного університету ім. В. Даля. 2011. № 3. 

С. 57–65. 

35. Голов С. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: 

навч.-практ. посіб. Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2000. 768 с. 

36. Голов С. Облік нематеріальних активів за МСБО. Бухгалтерський 

облік і аудит. 1999. № 7. С. 42–50. 



229 
 

37. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та 

перспективи розвитку: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 

522 с. 

38. Голов С.Ф. Креативний облік – загроза професії та суспільству. 

Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 1. С. 31–42.  

39. Головай Н.М. Оцінка вартості інтелектуального капіталу. 

Облікове забезпечення ефективного використання інтелектуального капіталу. 

Теорія бухгалтерського обліку: колективна монографія / під заг. ред. 

Л.В. Нападовської. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. С. 357–377.  

40. Городянська Л.В. Відтворювані економічні ресурси: теорія та 

методологія обліку і аналізу: монографія. Київ: КНЕУ, 2013. 259 с.  

41. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 

№ 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата 

звернення: 05.02.2020). 

42. Грачева Р.Е. Инвестиции и капитал. Бухгалтерский учет. Киев: 

Пресса Украины, 2002. 130 с. 

43. Грачева Р.Е. Обязательства как элемент финансовой отчетности 

или Бухгалтерский очерк о событиях и последствиях. Бухгалтерия. 2001. 

№ 32/1. С. 53–56. 

44. Гринчишин Я. Деякі проблеми обліку забезпечень для 

відшкодування витрат на реструктуризацію. Бухгалтерський облік і аудит. 

2012. № 9. С. 26–39. 

45. Гриньова В.М., Новікова М.В. Процес підготовки 

реструктуризації підприємств машинобудування: організація управління: 

монографія. Харків: ХНЕУ, 2010. 240 с.  

46. Губачова О.М., Мельник С.І. Облік у зарубіжних країнах: 

підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 430 с.  

47. Гуренко Т., Дерев’янко С., Липова А. Теоретичні основи 

формування обліково-аналітичного забезпечення управління. Економічні 

науки. Cерія «Облік і фінанси». 2013. Вип. 10(3). С. 204–210. 



230 
 

48. Гуияр Ф.Ж., Кеми Дж.Н. Преобразование организации. Москва: 

Дело. 2000. С. 86. 

49. Давидюк Т.В. Методичні підходи до відображення людського 

капіталу у звітності зарубіжних компаній: досвід України. Проблеми теорії 

та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2011. Вип. 1(19). 

С. 117–125. 

50. Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку людського 

капіталу: теорія і методологія: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2011. 507 с.  

51. Демьяненко Н.Я. Оборотные средства сельскохозяйственных 

предприятий Украины (дореформенный период). Киев: Ин-т аграр. 

экономики, 2010. 310 с. 

52. Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в 

торговельну сферу. Ч. 2: Категорії та методологія оцінювання. Полтава: 

Полтавський ун-т споживчої кооперації України, 2005. 302 с.  

53. Дерій В.А., Камінська Т.Г. Облік і аналіз капітальних інвестицій 

для забезпечення розвитку процесу виробництва. Проблеми економіки. 2015. 

№ 3. С. 15–19. 

54. Диба М.І., Поліщук Є.А. Девелоперські компанії на 

інвестиційному ринку України: монографія. Київ: КНЕУ, 2011. 422 с. 

55. Дмитренко Д.М. Фінансова система України: реструктуризація 

під впливом глобалізації як складова її безпеки: монографія. Київ: Ун-т 

«Україна», 2011. 256 с. 

56. Довбня С.Б. Методические основы и направления 

реструктуризации предприятий в промышленности: монография. 

Днепропетровск: Наука и образование, 2002. 312 с. 

57. Должанський М.І., Должанський А.М. Бухгалтерський облік в 

Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. 494 с. 

58. Дорош О.Б. Бухгалтерський облік та аудит фінансової діяльності 

підприємства: дис. … канд. екон. наук: 08.00.09. К., 2011. 198 с. 



231 
 

59. Дука А.П. Теорія і практика інвестиційної діяльності: навч. посіб. 

Київ: Каравела, 2008. 432 с. 

60. Економічна енциклопедія: у 3 т. / ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. 

ред.) та ін. Київ: Академія, 2000. Т. 1. 864 с. 

61. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / за ред. 

Р.С. Дяківа. Київ: Міжнародна економічна фундація, 2000. 703 с. 

62. Євдокимов В.В. Асиметрія бухгалтерської інформації та шляхи її 

мінімізації. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 

контролю і аналізу. 2011. № 3(21). С. 135–146. 

63. Євдокимов В.В. Моделювання системи бухгалтерського обліку: 

теорія і практика застосування: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.04. 

Київ, 2005. 21 с.  

64. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: 

https://court.gov.ua/opendata/ (дата звернення: 05.02.2020). 

65. Жарылгасова Б.Т., Суглобин А.Е. Международные стандарты 

аудита: учеб. пособ.; 3-е изд., стер. Москва: КНОРУС, 2007. 400 с.  

66. Жук В.М. Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем 

практики і науки: монографія. Київ: Інститут аграрної економіки, 2012. 454 с. 

67. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского 

учета: монография. Киев: ІАЕ, 2009. 648 с.  

68. Жук В.М. Розвиток моделювання в бухгалтерському обліку. 

Облік і фінанси АПК. 2010. № 3. С. 26–32.  

69. Жук В.Н. Концептуальные основы развития бухгалтерского учета 

в аграрном секторе экономики Украины: науч. докл. Киев: Ин-т аграрной 

экономики, 2008. 98 с. 

70. Жуков Б.М. Управленческие технологии гибкого развития 

предприятия на основе процессов реструктуризации, логистизации и 

повышения капитализации: монография. Москва: Дашков и К
о
, 2017. 294 с. 

71. Задорожний З. Проблемні питання обліку руху матеріальних 

необоротних активів. Бухгалтерський облік та аудит. 2009. № 10. С. 12–16. 



232 
 

72. Захарова О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: 

методологія, оцінка, планування: монографія. Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2010. 

378 с. 

73. Звіт Світового банку про стан дотримання стандартів та кодексів у 

сфері бухгалтерського обліку та аудиту (ЗДСК БОА) (A&A ROSC), 2008. URL: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/367341468337802893/text/626030W

P00UKRA0e0Box0361486B0PUBLIC.txt (дата звернення: 05.02.2020).  

74. Звіт судів першої інстанції про розгляд господарських справ. 

Форма 1-МС за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. URL: 

https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/ (дата звернення: 05.02.2020). 

75. Інвентаризація активів та зобов’язань: Наказ Міністерства 

фінансів України від 02.09.2014 № 879. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text (дата звернення: 

05.02.2020). 

76. Інструкція зі статистики заробітної плати: Наказ Державного 

комітету статистики України від 13.01.2004 № 5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04#Text (дата звернення: 

05.02.2020). 

77. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (дата звернення: 

05.02.2020). 

78. Калиниченко М.П. Маркетингова реструктуризація системи 

управління на підприємствах промисловості. Вісник Запорізького 

національного університету. Економічні науки. 2013. № 4(20). С. 26–34. 

79. Калюга Є. Система внутрішньогосподарського контролю та 

удосконалення її ефективності на підприємствах. Вісник Податкової служби 

України. 2001. № 33. С. 26–31.  

80. Каменская Т. Международные стандарты финансовой отчетности 



233 
 

в Украине: современное состояние, практика и проблемы внедрения. 

Бухгалтерский учет и аудит. 2012. № 12. С. 12–17. 

81. Каменська Т.О. Внутрішній аудит: монографія. Київ: Інформ.-

аналіт. агентство, 2010. 499 с.  

82. Каменська Т.О., Редько О.Ю. Отримання незалежним аудитором 

розуміння системи внутрішнього контролю суб’єкту господарювання та 

використання роботи внутрішнього аудиту. Київ: НАСОА, 2013. 230 с. 

83. Кизим Н.А., Жихарцев В.В. Проблемы проведения 

реструктуризации промышленных предприятий в Украине: монография. 

Харьков: ИНЖЕК, 2009. 179 с.  

84. Кірейцев Г.Г., Мельниченко І.В. Обліково-аналітичне 

забезпечення управління виробництвом продукції виноградарства: 

монографія. Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. 231 с.  

85. Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация 

методологии бухгалтерского учета: науч. докл. Житомир: ЖГТУ, 2008. 76 с.  

86. Кириченко И.Г. Особенности формирования обеспечений 

предстоящих расходов и платежей в системе обязательств предприятия. 

Бухгалтерский учет и аудит. 2004. № 7. С. 25–26. 

87. Коваленко Т. Промышленная собственность как составная 

часть интеллектуальной собственности. Юридическая практика. 2007. 

№ 23. С. 10–11.  

88. Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 

18.10.2018 № 2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-

19#Text (дата звернення: 05.02.2020). 

89. Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного 

застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області 

спортивних ігор. Теорія та методика фізичного виховання. 2007. № 6. С. 15–38.  

90. Козлов С.Ю., Козлов Ю.Ю. Создание, реорганизация и 

ликвидация предприятий: правовое регулирование. Бухгалтерский учет при 



234 
 

реорганизации и ликвидации предприятий. Москва: Современная экономика 

и право, 2011. 139 с. 

91. Козлова М.О. Облік і контроль процесу резервування (на 

прикладі діяльності великих промислових підприємств України): автореф. 

дис. … канд. екон. наук: 08.06.04. Київ, 2006. 21 с. 

92. Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности. Москва: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003. 

368 с.  

93. Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів 

господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація: 

монографія. Київ: Інформ.-аналіт. агентство, 2007. 429 с. 

94. Коробейников И.О. Резервы развития предприятий: монография. 

Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета 

им. Н.И. Лобачевского, 2000. 352 с. 

95. Корягін М. Розвиток методології облікового відображення 

справедливої оцінки запаcів. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 11. 

С. 18–26. 

96. Корягін М.В. Методологія облікового відображення справедливої 

оцінки необоротних активів. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 10. С. 9–16. 

97. Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі 

бухгалтерського обліку: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2012. 208 с. 

98. Костирко Р.О. Контроль і аналіз в системі управління 

економічним потенціалом господарюючого суб’єкта: методологія та 

організація: монографія. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2010. 728 с. 

99. Костишина Т.А. Конкурентоспроможна система оплати праці: 

проблеми теорії та практики: монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 390 с. 

100. Крисько Ж.Л. Особливості реструктуризації вертикально 

інтегрованих підприємств будівельної галузі. Економічний простір. 2013. 

№ 72. С. 158–167. 



235 
 

101. Крупка Я.Д. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: 

методологія та організація: дис. ... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Тернопільська 

академія народного господарства. Тернопіль, 2001. 419 с.  

102. Крупка Я.Д. Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних 

ресурсів. Тернопіль: Економічна думка, 2000. 354 с. 

103. Крупка Я.Д. Моделювання систем та процедур бухгалтерського 

обліку. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 

2013. № 3. С. 62–68. 

104. Крыжановский В.Г. Реструктуризация предприятия. Москва: 

ПРИОР, МАИ, 2006. С. 4. 

105. Кубік В.Д. Моделювання як метод формування облікової 

політики підприємства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика 

управління. 2015. Т. 14, вип. 2. С. 171–184.  

106. Кузнецова С.А. Бухгалтерський облік в системі формування 

управлінської інформації: методологія та практика: монографія. Мелітополь: 

Таврійський державний агротехнологічний університет, 2007. 297 с. 

107. Кузьмінський Ю.А. Що таке система бухгалтерського обліку? 

Бухгалтерський облік і аудит. 2006. № 6. С. 8–11.  

108. Кузьмінський Ю.А. Моделювання як метод оперативного обліку 

та контролю міжнародних фінансово-господарських операцій. 

Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, 

майбутне: збірник тез та виступів на конференції (16–17 травня 2002). 

Житомир: ЖДТІ, 2002. С. 98–101.  

109. Кулініч Т.В. Реструктуризація суб’єктів господарювання як 

стратегічна основа для формування їх інвестиційної привабливості. Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки 

та управілння. 2008. № 628. С. 550–555. 

110. Курінний О.В. Методичне забезпечення вибору форм та методів 

реструктуризації підприємства. Економічний простір. 2013. № 70. С. 226–234. 



236 
 

111. Куцик П.О. Бухгалтерський облік у сучасних інформаційних 

системах класу ERP. Вісник Львівської комерційної академії. Серія 

економічна. 2011. Вип. 35. С. 202–205.  

112. Лаптій І. Оплата праці і заробітна плата: щодо питання 

термінології. Право України. 2005. № 7. С. 81–84. 

113.  Ларсон К.Д., Уайлд Д.Д., Чиаппетта Б. Основные принципы 

бухгалтерского учета: в 2 т. / пер. с англ.; науч. ред. Г.В. Григораш, 

Т.В. Герасимова. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. 1336 с.  

114. Левицька C.О., Панчук І.П. Проблеми облікового відображення 

результатів фінансової діяльності підприємств. Облік і фінанси. 2014. № 4. 

С. 26–30. 

115. Легенчук С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в 

умовах постіндустріальної економіки: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2010. 

652 с. 

116. Лещух І.В. Податковий контроль великих платників податків: 

іноземний досвід та вітчизняна практика. Облік і фінанси. 2014. № 1(63). С. 9. 

117. Лєско І.О. Особливості обліку виплат працівникам на 

гірничозбагачувальних комбінатах Метінвестхолдингу. Економічні науки. 

Серія «Облік і фінанси». 2013. Вип. 10. С. 28–31.  

118. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік у галузях 

економіки. Чернігів: Десна Поліграф, 2013. 438 с. 

119. Лустюк Н.В. Реструктуризація як форма економічного і 

фінансового оздоровлення: монографія. Рівне: Вид-во ППДМ, 2010. 130 с. 

120. Лустюк Н.В. Управління реструктуризацією підприємств: 

монографія. Рівне: Вид-во ППДМ, 2010. 110 с. 

121. Лутай Л.А., Козицька Г.В., Шпандарук В.О. Управління 

персоналом підприємства в умовах реструктуризації: монографія. Донецьк, 

2011. 370 c. 



237 
 

122. Малишкін О., Ковтун Т. Податкові різниці з податку на прибуток 

крізь призму анкетного опитування бухгалтерів. Бухгалтерський облік і 

аудит. 2013. № 6. С. 35–39. 

123.  Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в 

Україні: теоретико-методологічні основи: наук. доп. Житомир: ЖДТУ, 2006. 

84 с.  

124. Маркіна І.А., Глебова А.О. Корпоративна реструктуризація 

підприємств: монографія. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2010. 200 с. 

125. Мамонова Г.В., Канцур І.Г. Моделювання пріоритетів 

фінансового забезпечення соціальної сфери. Бізнес Інформ. 2014. № 1. 

С. 179–183.  

126. Медведев М.Ю. Бухгалтерский учет для посвященных. Москва: 

ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. 320 с. 

127. Международные стандарты финансовой отчетности. Москва: 

Аскери-АССА, 1999. 1135 с. 

128. Международный стандарт «Социальная ответственность 8000». 

Киев: Украинская ассоциация качества, 2002. 10 с.  

129. Мельникова Л.А. Организация учета финансовых резервов 

хозяйствующих субъектов: дис. … канд. экон. наук: 08.00.12. Москва: РГБ, 

2002. 197 с. 

130. Методичні вказівки щодо проведення реструктуризації 

державних підприємств: Наказ Міністерства економіки України від 

23.01.1998 № 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0187-98#Text (дата 

звернення: 05.02.2020). 

131. Методичні рекомендації з розробки внутрішньовиробничих 

тарифних умов організації оплати праці працівників госпрозрахункових 

підприємств та організацій виробничої сфери. Київ: Соцінформ, 2004. 32 с.  

132. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: 

Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 635. URL: 



238 
 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13?lang=ru#Text (дата 

звернення: 05.02.2020). 

133. Минакова С.М. Теоретико-методические основы 

реструктуризации морских торговых портов Украины: монография. Одесса: 

ОНМУ, 2011. 174 с.  

134. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) 8 

«Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text (дата звернення: 

05.02.2020). 

135. Моррис С. Реструктуризация предприятий: рациональная система 

бизнес-единиц. Москва: Дело, 2006. С. 112. 

136. Моссаковський В., Кононенко Т. Інтеграція господарського 

обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2004. № 6. С. 16–24. 

137. МСБО 37. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_051#Text (дата звернення: 

05.02.2020). 

138. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: 

учебник / пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. Москва: 

Аудит, ЮНИТИ, 1999. 663 с.  

139. Назарова І.Я. Методи оцінки активів в умовах реорганізації 

бізнесу. Стан та перспективи розвитку вітчизняної системи обліку: 

монографія / за наук. ред. З.-М.В. Задорожнього, Я.Д. Крупки. Тернопіль: 

ТНЕУ, 2013. С. 34–44. 

140. Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у 

практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин. 

Бухгалтерський облік та аудит. 2009. № 8–9. С. 78–93. 

141. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій 

економіці: монографія. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. 224 с.  



239 
 

142. Національна доповідь України про стан виконання положень 

«Порядку денного на ХХI століття» за десятирічний період (1992–2001 рр.). 

URL: http://www.rainbow.gov.ua/news/124.html (дата звернення: 05.02.2020). 

143. Никифорова Е.В., Шнайдер О.В., Усанов А.Ю. Анализ 

корпоративной отчетности: учебник. Москва: КНОРУС, 2019. 146 с.  

144. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ 

Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 

05.02.2020). 

145. НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність»: Наказ 

Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 628. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13#Text (дата звернення: 

05.02.2020).  

146. Обзор и применение стандарта МСФО (IAS) 37: Резервы, 

условные обязательства и условные активы. URL: 

https://www.1cashflow.ru/msfo-37-ias-37-rezervy-uslovnye-obyazatelstva-i-

uslovnye-aktivy (дата звернення: 05.02.2020). 

147. Обліково-аналітичний механізм менеджменту підприємств 

(теоретико-методологічний аспект): монографія / за ред. О.Д. Гудзинського. 

Київ, 2009. 226 с.  

148. Озеран А. Звіт про рух грошових коштів: дослідження 

концептуальних підходів. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 10. С. 27–34. 

149. Омецінська І.Я. Облік і аналіз зобов’язань будівельних 

підприємств: методика та організація: автореф. дис. … канд.. екон. наук: 

08.06.04. Тернопіль, 2008. 28 с. 

150. Омецінська І.Я. Сутність забезпечень, порядок їх визнання та 

оцінки. Економічний аналіз. 2010. Вип. 6. С. 285–288. 

151. Отенко И.П., Москаленко Н.А. Организационно-экономический 

механизм реструктуризации предприятия: научное издание. Харьков: Изд. 

ХНЭУ, 2005. 216 с. 



240 
 

152. Офіційний сайт Всесвітнього економічного форуму. URL: 

http://www.weforum.org (дата звернення: 05.02.2020). 

153. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: 

http://www.sfs.gov.ua (дата звернення: 05.02.2020). 

154. Палий В.Ф. Современный бухгалтерский учет: монография / 

с предисл. Н.Д. Врублевского, В.Г. Гетьмана. Москва: Бухгалтерский учет, 

2003. 790 с. 

155. Пантелеєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія 

та організація: монографія. Київ: Інформ.-аналіт. агенство, 2008. 491 с. 

156. Пархоменко В. Корреспонденция счетов. Бухгалтерский учёт и 

аудит. 2005. № 7. С. 7. 

157. Пархоменко В. Складання квартальної фінансової звітності. 

Бухгалтерський облік і аудит. 2005. № 3. С. 3–10. 

158. Пархоменко В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, 

контролю та аналізу витрат на якість продукції: автореф. дис. … д-ра екон. 

наук: 08.00.09. Житомир, 2011. 36 с. 

159. Пасс К., Лоус Б., Пендлтон Э., Чедвик Л. Большой толковый 

словарь бизнеса. Москва: ВЕЧЕ АСТ, 1998. 688 с. 

160. Пашута М. Мале підприємництво та інновації як фактори 

зростання економіки. Економіст. 2008. № 1. С. 51–55. 

161. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / ред. В.М. 

Прядко. Київ: Лібра, 2002. 472 с. 

162. Петенко І.В., Уманець Г.Є. Новітній метод оцінювання діяльності 

персоналу промислового підприємства. Проблеми науки. 2006. № 9. С. 30–33. 

163. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського 

обліку: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2005. 420 с. 

164. Петрук О.М. Розвиток національної системи бухгалтерського 

обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація: автореф. дис. … д-ра 

екон. наук: 08.06.04. Київ, 2006. 33 с. 



241 
 

165. Петти В. Экономические и статистические работы. Москва, 1940. 

324 с. 

166. Пилипенко А.А., Дзьобко І.П., Писарчук О.В. Формування 

обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх 

об’єднань: монографія / за заг. ред. А.А. Пилипенка. Харків: Вид-во ХНЕУ, 

2011. 344 с. 

167. Пилипів Н.І., Матієшин М.М. Методичні аспекти облікового 

забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельного 

підприємства. Вісник Національного університету «Львіська політехника». 

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми 

розвитку. 2014. № 794. С. 212–220. 

168. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 

№ 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 

05.02.2020). 

169. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: 

Наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text (дата звернення: 

05.02.2020). 

170. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Наказ 

Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text (дата звернення: 

05.02.2020). 

171. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив 

інфляції»:Ннаказ Міністерства фінансів України від 28.02.2002 № 147. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0269-02#Text (дата звернення: 

05.02.2020). 

172. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова 

звітність за сегментами»: Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 

№ 412. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05#Text (дата 

звернення: 05.02.2020). 



242 
 

173. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 

активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text (дата звернення: 

05.02.2020). 

174. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: 

https://mof.gov.ua/uk (дата звернення: 05.02.2020). 

175. Попович А.В. Категоріально-цільовий підхід до визначення 

сутності реструктуризації та її позиціювання в процесах структурної 

перебудови підприємств. Ефективна економіка. 2014. № 7.  

176. Предко И.Ю. Особенности формирования и функционирования 

моделей учетно-контрольного обеспечения деятельности предприятий 

Украины. Уральский вестник. 2017. № 1. С. 17–21.  

177. Предко І.Ю. Аудит в умовах диверсифікації. Wschodnia Spolka-

2009: Col. Materialy V Miedzynarodowey Naukowi-praktycznej Konferencyi 

(Przemysl, 07–15 września 2009). Przemysl: Nauka i Studia, 2009. S. 77–78. 

178. Предко І.Ю., Пантелеєв В.П. Інноваційний вимір обліково-

контрольного забезпечення реструктуризації підприємств. Основні напрями 

удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах 

євроінтеграції: мат. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, 28 травня 

2019 р.). Харків: Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка, 2019. С. 130–133.  

179. Предко І.Ю. Майбутні витрати та платежі в обліково-

контрольному забезпеченні діяльності підприємств України. Сучасні 

проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах 

глобалізації економіки: зб. тез VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 

3 грудня 2016 р.). Луцьк, 2016. С. 154–158. 

180. Предко І.Ю. Методика та організація контролю майбутніх витрат 

та платежів в обліково-контрольному забезпеченні діяльності підприємства в 

умовах кризи. Проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та 



243 
 

оподаткування: мат. Всеукр. наук. конф. (Дніпро, 22–24 листопада 2016 р.). 

Дніпро: Нац. гірн. ун-т, 2016. С. 33–36. 

181. Предко І.Ю. Моделі та об’єкти обліково-контрольного 

забезпечення діяльності підприємств України. Розвиток системи обліку, 

аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: зб. тез 

ХV Всеукр. наук. конф. (Київ, 24 березня 2017 р.). Київ: Інформаційно-

аналітичне агентство, 2017. С. 193–196. 

182. Предко І.Ю. Об’єкти обліку та контролю на підприємствах 

України при обранні стратегії реструктуризації. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. 

Вип. 16(3). С. 48–50. 

183. Предко І.Ю. Облікове-контрольне забезпечення діяльності 

підприємств в умовах кризи. Облік і фінанси. 2015. № 4(70). С. 61–66. 

184. Предко І.Ю. Організаційні та методичні засади внутрішнього 

контролю на підприємствах при обранні стратегії реструктуризації. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 

2015. Вип. 15, ч. 4. С. 153–156. 

185. Предко І.Ю. Особливості обліково-контрольного забезпечення 

діяльності підприємств України в умовах кризи. Облік, аналіз і аудит: 

виклики інституціональної економіки: зб. тез III Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Луцьк, 8 жовтня 2016 р.). Луцьк: Луцький національний технічний 

університет, 2016. С. 155–159. 

186. Предко І.Ю. Особливості функціонування обліково-контрольного 

забезпечення діяльності підприємств України. Бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2015. С. 31–37. 

187. Предко І. Ю. Діяльність суб’єктів господарювання України в 

умовах сьогодення: облікове забезпечення. Економічна кібернетика: 

моделювання соціально-економічних систем: кол. монографія / за ред. 

Л. М. Савчук, К. Ф. Ковальчука. Дніпро: Пороги, 2017. С. 299–304. 



244 
 

188. Предко І.Ю. Реструктуризація як запобіжний засіб банкрутству: 

практичне відображення в обліково-контрольному забезпеченні підприємств 

України. Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва: колективна 

монографія / за ред. М.П. Денисенка. Київ: КНУТД, 2019. С. 120–135. 

189. Предко І.Ю. Роль управлінського обліку при диверсифікації 

діяльності підприємств України в умовах глобальної кризи. Розвиток 

системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, 

організація: зб. тез VII Міжнар. наук. конф. (Київ, 27 березня 2009 р.). Київ: 

Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. С. 224–226.  

190. Предко І.Ю. Управлінський облік: завдання, мета та чинники 

впровадження. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: 

теорія, методологія, організація: зб. тез ІХ Міжнар. наук. конф. Київ: 

Інформаційно-аналітичне агентство, 2011. С. 276–277. 

191. Предко І.Ю., Пантелеєв В.П. Економічні та облікові проблеми 

реструктуризації. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: 

теорія, методологія, організація: зб. тез XVII Всеукр. наук. конф. (Київ, 

22 березня 2019 р.). Київ: Інформаційно-аналітичне агентство, 2019. С. 54–57.  

192. Предко І.Ю., Пантелеєв В.П. Організація обліково-контрольного 

забезпечення діяльності підприємств в умовах проведення реструктуризації. 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Міжнародні 

економічні відносини та світове господарство». 2015. Вип. 4. С. 92–96.  

193. Предко І.Ю. Формування резервів майбутніх витрат і платежів в 

обліково-контрольному забезпеченні як один із шляхів зниження ризиків 

діяльності підприємств в умовах кризи. Облік і фінанси. 2016. № 3(73). 

С. 31–37. 

194. Предко І.Ю. Методичні підходи до відображення забезпечень на 

реструктуризацію в обліку та внутрішньому аудиті підприємств. Соціально-

економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2018. 

№ 3. С. 29–35. 



245 
 

195. Предко І.Ю., Тітаренко Г.Б., Пантелеєв В.П. Сприяння 

реструктуризації підприємств засобами внутрішнього аудиту. Перспективи 

розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: мат. 

VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 23 травня 2019 р.). Одеса: ОНЕУ,, 

2019. С. 179–182. 

196. Предко І.Ю. Вдосконалення організації облікового-контрольного 

забезпечення реструктуризації на підприємствах України. Ефективна економіка. 

2019. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/156.pdf  

197. Про акціонерні товариства: Закон України від 16.08.2020 № 514-

VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text (дата звернення: 

25.08.2020). 

198. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16.07.1999 № 966-XIV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 05.02.2020). 

199. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2344-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12#Text (дата звернення: 05.02.2020). 

200. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення 

форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 

28.03.2013 № 433. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv#Text 

(дата звернення: 05.02.2020). 

201. Про затвердження Положення бухгалтерського обліку 

«Податкові різниці»: Наказ Міністерства фінансів України від 25.01.2011 

№ 27. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0212-11#Text (дата звернення: 

05.02.2020). 

202. Про затвердження Положення про порядок проведення 

реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб – 

підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими 

забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, та Змін до деяких нормативно-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-12/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-12/paran9#n9


246 
 

правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: Рішення 

Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.02.2018 

№ 372. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-18#Text (дата 

звернення: 05.02.2020). 

203. Про схвалення Комплексної програми реструктуризації 

державних підприємств: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

29.08.2001 № 401. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-2001-

%D1%80#Text (дата звернення: 05.02.2020). 

204. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата 

звернення: 05.02.2020). 

205. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 № 2658-ІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text (дата звернення: 05.02.2020). 

206. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 № 698-XII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text (дата звернення: 

05.02.2020). 

207. Про Примітки до річної фінансової звітності: Наказ Міністерства 

фінансів України від 29.11.2000 № 302. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00#Text (дата звернення: 

05.02.2020). 

208. Прохорова В.В., Ус Ю.В., Обидєннова Т.С. Управління 

структурними перетвореннями підприємств на основі ресурсно-

функціонального підходу: монографія. Харків: Смугаста типографія, 2016. 

185 с. 

209. Пушкар М.С., Чумаченко М.Г. Ідеальна система обліку: 

концепція, архітектура, інформація: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, Карт-

бланш, 2011. 335 с.  

210. Пушкар М.С. Креативний облік: створення інформації для 

менеджерів: монографія. Тернопіль: Карт-бланш, 2006. 334 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%9C.%20%D0%A1.


247 
 

211. Пятов М.Л. Обязательства как категория бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет. 2005. № 17. С. 44–50. 

212. Редченко К.І. Контроль і аудит на стратегічному рівні управління 

підприємством: монографія. Львів: ЛКА, 2011. 360 с. 

213. Редькін О.С., Реген В., Хрущ Н.А. Сучасні стратегії та технології 

корпоративного управління: монографія. Одеса: Евен, 2004. 216 с. 

214. Реструктуризація промисловості України у процесі 

посткризового відновлення: аналіт. доп. / за заг. ред. Я.А. Жаліла. Київ: 

НІСД, 2011. 279 с. 

215. Реструктуризація системи управління промислових підприємств: 

монографія / А.В. Череп, О.В. Лепьохін, І.О. Лепьохіна-Таберко, О.Г. Череп. 

Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010. 395 с. 

216. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового 

обложения. Антология экономической клаcсики / сост. И.А. Столяров. 

Москва: МП «Эконов», 1993. Т. 1. 960 с. 

217. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 

экономический словарь: 5-е изд., перераб. и доп. Москва: ИНФРА-М, 2006. 

495 с. 

218. Саблук П.Т. Шляхом модернізації: вибрані статті з питань 

аграрної економіки. Київ: ННЦ ІАЕ, 2011. 515 с. 

219. Садовська І.Б. Наукові підходи до класифікації інтелектуального 

капіталу як об’єкта управлінського обліку. Вісник Львівської комерційної 

академії. Серія економічна. 2012. Вип. 40. С. 35–41.  

220. Сарапіна О.А. Проблеми та перспективи використання 

фінансової реструктуризації в умовах харчових підприємств: монографія. 

Миколаїв: Миколаїв. держ. аграр. ун-т, 2011. 364 с. 

221. Семанюк В.З. Облік для стратегічного управління: проблеми 

теоретичної концептуалізації. Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 

становлення і проблеми розвитку. 2012. № 722. С. 236–241. 



248 
 

222. Семенченко Н.В. Реструктуризація підприємств в умовах 

нестабільної економіки: монографія. Київ: ДКС-центр, 2011. 322 с. 

223. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Москва: 

Радио и связь, 1993. 278 с.  

224. Словник сучасної економіки Макміллана / пер. з англ. О. Мороз, 

Т. Мороз; голов. ред. Д.В. Пірс; 4-е вид. Київ: АртЕк, 2000. 628 с.  

225. Сломан Дж. Экономикс / пер. с англ. под ред. С.В. Лукина; 5-е 

изд. Санкт-Петербург: Питер, 2005. 832 с.  

226. Слободяник Ю.Б. Державний аудит в Україні: теорія, 

методологія, організація: автореферат дис… д-ра екон. наук: 08.00.09 / 

Одеський національний економічний університет. Одеса, 2014.  

227. Современная украинская энциклопедия: в 16 т. Харьков: 

Книжковий клуб, 2005. Т. 9. 322 с.  

228. Соколов А.А. Учет по сегментам деятельности коммерческой 

организации: формирование и анализ. Москва: Финансы и статистика, 2004. 

288 с.  

229. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: 

учеб. пособ. для вузов. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 638 с.  

230. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. Москва: 

Финансы и статистика. 2000. 496 с. 

231. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. 

Київ: КНЕУ, 2006. 526 с. 

232. Сопко В.В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, 

пасивів): монографія. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 312 с. 

233. Сотникова Л.В. Бухгалтерский и налоговый учет резервов. 

Москва: Налоговый вестник, 2005. 272 с.  

234. Социально-экономические аспекты промышленной политики. 

Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие: сб. 

науч. трудов / ред. А.И. Амоша и др. Донецк, 2006. 280 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


249 
 

235. Соціальні звіти групи МЕТІНВЕСТ за 2012–2013 р., 2014–2015. 

URL: https://metinvestholding.com/ua/responsibility/socialreports (дата 

звернення: 05.02.2020). 

236. Стандарти Інституту внутрішніх аудиторів (ІІА). URL: 

https://www.iia.org.ua (дата звернення: 05.02.2020). 

237. Статистичний щорічник України за 2018 р. URL: 

https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf (дата 

звернення: 05.02.2020). 

238. Стеченко Д.М., Омельченко О.С. Системний підхід до 

реструктуризації та класифікації її видів. Моделювання та інформаційні 

системи в економіці. 2012. Вип. 86. С. 59–67. 

239. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: 

подготовительный курс / пер. с англ. Ю.А. Огибиным, Г.Ю. Огибиным. 

Москва: Сирим, 1998. 303 с.  

240. Стоянова-Коваль С.С. Облікове-аналітичне забезпечення 

управління інвестиціями в галузі виноградарства: автореф. дис. ... канд. екон. 

наук: 08.00.09 / Національний науковий центр «Інститут аграрної 

економіки». Київ, 2011.  

241. Супрунова І.В. Справедлива вартість інвестиційної нерухомості в 

бухгалтерському обліку. Вісник Житомирського технологічного 

університету. Серія «Економіка, управління та адміністрування». 2010. 

№ 4(39). С. 188–191. 

242. Сухарева Л.А., Дмитренко И.Н., Борисенко М.В. Внутренний 

финансовый контроль: история исследования, состояние и перспективы. Вісник 

Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2004. № 16. С. 84–91.  

243. Теория делового предприятия / пер. с англ. М.Я. Каждан; ред. 

пер. В.Г. Гребенников. Москва: ДЕЛО, 2007. 287 с. 

244. Теорія бухгалтерського обліку: монографія / за заг. ред. 

Л.В. Нападовської. Київ: Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 735 с.  



250 
 

245. Терещенко В. Бухгалтерський облік забезпечень майбутніх 

витрат і платежів: теорія та методика: автореф. дис. … канд. екон. наук: 

08.06.04. Київ, 2008. 21 с. 

246. Тесленко Т.І. Облік і аналіз поточних зобов’язань: автореф. 

дис. … канд. екон. наук: 08.06.04. Київ, 2009. 21 с. 

247. Ткаченко А.М., Бугрім О.Ю. Управління машинобудівними 

підприємствами на основі реструктуризації: монографія. Запоріжжя: ЗДІА, 

2011. 178 с. 

248. Тренев В.Н., Ириков В.А. и др. Реформирование и 

реструктуризация предприятия: Методика и опыт. Москва, 1998. С. 25. 

249. Тутунжян А.Х. Реструктуризация предприятия в условиях 

перехода к рыночной экономике. Москва: Экономика, 2000. С. 65. 

250. Уманців Г. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у 

сучасній економіці. Київ: Альтерпрес, Віра-р, 2002. 430 с.  

251. Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют 

конкурентоспособность лучшие компании / пер. с англ. Москва: Прогресс, 

1988. 368 с. 

252. Управління реструктуризацією фінансових посередників в 

економіці України: монографія / за ред. С.К. Реверчука. Львів: Ректр, 2011. 

279 с. 

253. Ухажева М.Б. Оценка основных средств по справедливой 

стоимости. Аудит и финансовый анализ. 2011. № 2. С. 28–34.  

254. Философская энциклопедия. Москва: Наука, 1970. Т. 5. 470 с.  

255. Фінансовий облік у банках: навч. посіб. / за заг. ред. 

А.М. Герасимовича. Київ: КНЕУ, 2010. 550 с. 

256. Фондова біржа ПФТС. URL https://pfts.ua/en (дата звернення: 

05.02.2020). 

257. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест 

революции в бизнесе. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2006. С. 52. 



251 
 

258. Холт Р.Н., Барнес С.Б. Планирование инвестиций / пер. с англ. 

Г.А. Агасандян. Москва: Дело Лтд, 1994. 120 с. 

259. Цветков И.В. Фрактальная размерность временного ряда как 

«флаг» катастроф в социально-экономических процесах. Моделирование 

сложных систем. Вып. 3. Тверь: Изд-во ТвГУ, 2001. С. 121–144. 

260. Цветкова Н. Существенность информации финансовой 

отчетности и ее влияние на экономические решения пользователей. Вісник 

Запорізького національного технічного університету. 2009. № 19. С. 17–23.  

261. Цымбалова А.А., Губенко Н.Е. Анализ модели использования 

ресурсов с точки зрения информационной безопасности. Информационные 

управляющие системы и компьютерный мониторинг – 2011: матер. ІІ всеукр. 

науч.-техн. конф. студ., аспир. и молод. ученых. Донецк: ДонНТУ, 2011. 

С. 222–225. 

262. Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н., Михайлова Т.П. Финансовый учет: 

учеб. пособ. для студ. экон. спец. днев. и заочн. форм обуч. Донецк: 

ДонГУЭТ, 2005. 474 с.  

263. Терещенко В.С., Чацкіс Ю.Д. Теорія та методологія 

бухгалтерського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів: монографія. 

Донецьк, 2010. 238 с.  

264. Чухно А. Интеллектуальный капитал: сущность формы и 

закономерности развития. Економіка України. 2012. № 11. С. 48–55. 

265. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шлях і 

методи її подолання. Економіка України. 2010. № 2. С. 4–13. 

266. Шаралдаева И.А. Теоретические основы реструктуризации: 

учебное пособие. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. 160 с. 

267. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник; 3-те вид., 

перероб. і доп. Київ: Знання, 2006. 535 с.  

268. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з 

перехідною економікою. Проблеми теорії, організації, методології: 

монографія. Київ: КНТЕУ, 1998. 371 с.  



252 
 

269. Шевчук В.О. Облік, контроль та аналіз як засоби керованості змін 

економічного мислення і господарювання. Розвиток бухгалтерського обліку: 

теорія, професія, міжпредметні зв’язки: зб. матер. ІV міжнар. наук.-практ. 

конф. Київ: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 

2015. С. 180–184. 

270. Шигун М., Ходзицька В. Політичні ризики та їх оцінка в 

стратегічному управлінському обліку. Облік і фінанси. 2015. № 2(68). 

С. 71–75.  

271. Шигун М.М. Розвиток теорії та методології моделювання 

системи бухгалтерського обліку: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.09. 

Київ, 2010. 36 с.  

272. Шпак В.А. Концепція організації бухгалтерського обліку: 

теоретичний та методологічний вимір: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 

08.00.09. Київ, 2011. 32 с.  

273. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва: 

Прогресс, 1982. 238 с.  

274. Юрченко О.А. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль витрат 

іншої операційної діяльності: автореф. дис. … канд.. екон. наук: 08.00.09 / 

Національна академія статистики, обліку та аудиту. Київ, 2015. 21 с. 

275. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: 

монографія. Львів: Каменяр, 2002. 192 с.  

276. 10 найбільших холдингів України. URL: 

https://biz.censor.net.ua/resonance/3092284/desyat_nayiblshih_holdingv_ukrani 

(дата звернення: 05.02.2020). 

277. Chen Kim W., Mauborgne R. Strategy. Value Innovation, and the 

Knowledge Economy. Engineering Management Renew IEEE. 1999. Vol. 27. N 3.  

278. Christensen H., Nikolaev V. Who uses fair-value accounting for non-

financial assets following IFRS adoption? The University of Chicago Booth 

School of Business, 2009. 44 p. URL: 

https://pdfs.semanticscholar.org/ff5e/c084126b23726cbd6d6465bb885218024391.



253 
 

pdf?_ga=2.130512271.1094496464.1595413599-1021794642.1590565132 (дата 

звернення: 05.02.2020). 

279. Colander D.C., Landreth H. Historia mysli ekonomicznej. Warszawa: 

WN PWN, 2005. S. 59–72.  

280. Doing Business 2018. URL: 

https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings (дата звернення: 05.02.2020). 

281. Eccles R. The performance measurement manifesto? Harvard 

Business Review. 1991. Vol. 69, N 1. P. 131–137.  

282. European Valuation Standards 2000. The European Group of Valuers’ 

Associations. Belgium: The Estates gazette, 2000. 460 p.  

283. Garrison R.H., Noreen E.W. Managerial accounting. 9th Еd. Boston: 

Irwin/McGraw-Hill, 2000. 923 p. 

284. Griliches Z. Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey. 

Journal of Economic Literature. 1990. Vol. XXVIII. P. 1661–1707.  

285. IFRS 13 Fair Value Measurement. URL: https://www.ifrs.org/issued-

standards/list-of-standards/ifrs-13-fair-value-measurement/ (дата звернення: 

05.02.2020). 

286. International Valuation Standards. London: IVSC, 2000. 357 p. 

287. Mouritsen Y., Bukh P.N., Marr B. Reporting on intellectual capital: 

why, what and how. Меasuring Business Excellence. 2004. Vol. 8, N 1. Р. 46–54.  

288. Sanchez P., Chaminade C., Olea M. Management of intangibles: An 

attempt to build a theory. Journal of Intellectual Capital. 2000. Vol. 1, N 4. P. 312. 

289. Stankiewicz W. Historia mysli ekonomicznej. Warszawa: PWE, 1998. 

P. 159–162.  

290. Zambon S. Accouting, Intangible and Intellectual Capital: an 

overview of the issues and some considerations. First report. 2002. P. 1–39.  

  



254 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

ДОДАТОК А  

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

А1. Основні показники діяльності підприємств України за період 2010–2018 рр. 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 

Кількість підприємств 

у % до попереднього року 

на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць 

378810 

– 

83 

375695 

99,2 

82 

364935 

97,1 

80 

325619 

– 

89,2 

279314 

– 

85,8 

1974439 

– 

80 

338341 

110,4 

80 

355950 

105,2 

84 

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб  

у % до попереднього року 

у розрахунку на одне підприємство 

7836,4 

95,2 

21 

7712,4 

98,4 

21 

7577,6 

98,3 

21 

6945,1 

91,7 

– 

5200,0 

74,9 

– 

6041,6 

72,5 

– 

5943,2 

100,1 

– 

6028,2 

101,4 

– 

Витрати на персонал, млн грн 

у % до попереднього року 

263803,2 

– 

315382,3 

119,6 

374105,6 

118,6 

323206 

86,4 

287134 

88,8 

413392,4 

95,7 

595421,9 

130,4 

753885,6 

126,6 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн грн 

у % до попереднього року 

3366228 

122,6 

3991239,4 

118,6 

4203169,8 

105,3 

4567234 

– 

4608978,1 

– 

5716431,0 

93 

7862695,2 

123,1 

8872794,4 

112,8 

Обсяг капітальних інвестицій у матеріальні активи, млн 

грн 

у % до попереднього року 

124970,7 

 

– 

185262 

 

148,2 

222268,9 

 

120,0 

234567 

 

105,5 

176712,6 

 

– 

200590,4 

 

– 

366116,3 

 

127,1 

– 

 

– 

Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування, млн грн 

у % до попереднього року 

54405,7 

– 

118605,6 

218,0 

75670, 2 

63,8 

81560,7 

107,8 

111672,0 

136,9 

– 

– 

274831,6 

– 

433177,9 

156,7 

Прибуток до оподаткування, млн грн 

у % до попереднього року 

189640 

138,6 

255545,9 

134,8 

248035,9 

97,1 

278694 

112,4 

340274,1 

122,1 

– 

– 

674386,5 

128,8 

746390,1 

110,7 

Збиток до оподаткування, млн грн 

у % до попереднього року  

135235,1 

92,9 

136940 

101,3 

172365,7 

125,9 

184354 

106,9 

309234,1 

167,7 

– 

– 

399554,9 

73,2 

313212,2 

78,4 

Питома вага підприємств, що одержали збиток 

у % до загальної кількості  

 

41,0 

 

34,9 

 

35,5 

 

49,1 

 

57,8 

 

– 

 

27,2 

 

25,7 

Джерело: Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання». Державна служба статистики України. 

(http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/09/Arch_dsg_bl.htm).  
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А2. Фінансові показники десяти  

найбільших холдингів України (в млрд грн) 

 

Компанії Власники 

Основні 

напрями 

діяльності 

Д
о
х
ід

 2
0
1
8
 

Д
о
х
ід

 2
0
1
7
 

Д
о
х
ід

 2
0
1
6
 

П
р

и
б
у
т
о
к

 /
зб

и
т
о
к

 

2
0
1
8
  

П
р

и
б
у
т
о
к

 /
зб

и
т
о
к

 

2
0
1
7
 

Н
а
я

в
н

іс
т
ь

 
р

ез
ер

в
ів

 н
а
 

р
ес

т
р

у
к

т
у
р

и
за

ц
ію

  

Метінвест  

Рінат 

Ахметов,  

Вадим 

Новинський  

Металургія 250 169 164 17,3 3,2 + 

ДТЕК  
Рінат 

Ахметов 

Теплова 

енергетика, 

видобуток 

вугілля 

145 132 95 4,6 –1,2 + 

АМКР 
Arcelor 

Mittal 

Металургія 

повного 

циклу 

66 53 46 5,0 2,7 + 

Кернел 
Андрій 

Веревський 

АПК 

(рослин-

ництво) 

61 54 56 5,0 6,1 + 

МХП  
Юрій 

Косюк 

АПК 

(тварин-

ництво) 

36 31 26 6,4 1,9 + 

Ferrexpo 
Костянтин 

Жеваго 

Гірнича 

промисло-

вість 

34 27 23 11,1 5,2 + 

Нібулон 

Олексій 

Вадатурськи

й 

АПК 

(рослин-

ництво) 

19 15 12 –0,5 132,0 – 

Укрленд

фармінг-

Авангард  

Олег 

Бахматюк 

АПК 

(рослин-

ництво і 

тварин-

ництво) 

18 25 20 –4,0 –4,5 – 

Мотор 

Січ  

В'ячеслав 

Богуслаєв 

Виробниц-

тво 

авіаційних 

двигунів 

15 11 14 3,1 2,0 + 

Астарта  
Віктор 

Іванчик 

АПК 

(виробниц-

тво цукру) 

14 10 1,8 1,8 2,4 + 
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А3. Фінансові показники  

групи «Метінвест» (у млрд грн)  
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А4. Основні фінансові показники  

підприємств групи «Метінвест» (у млн. грн) 

 

 

Підприємство 

Чистий дохід від 

реалізації 

продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

Валовий дохід / 

збиток 

Чистий фінансовий 

результат (дохід / 

збиток) 

Металургійний 

комбінат «Азовсталь» 
81960876 7251490 3570898 

Маріупольський МК 

ім. Ілліча 
79091084 8481982 3372344 

Авдіївський 

коксохімічний завод 
31498963 3700387 1032276 

ПрАТ «Запорожкокс» 9208474 1453331 1118285 

ПАТ «Запоріжсталь» 58878342 9859588 5053802 

Інгулецький гірничо-

збагачувальний 

комбінат 

18706815 8406586 5029369 

Північний гірничо-

збагачувальний 

комбінат 

26102600 12771779 8211036 

Центральний гірничо-

збагачувальний 

комбінат 

11338790 4535874 2254188 

 



259 
 

А5. Оборотні активи та забезпечення на підприємствах  

Київської області станом на 2018 р. (у млн грн) 

 
Назва підприємства Рослинництво Тваринництво Змішане с/г Надання послуг в с/г 

Оборот. акт. Забезпеч. Оборот. акт. Забезпеч. Оборот. акт. Забезпеч. Оборот. акт. Забезпеч. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

ПАТ «Саливонківський 

цукровий завод» 
550 630 70 95 670 682 60 61 1220 1312 130 151 120 125 40 40 

ПСП «Агрофірма 

«Світанок» 
150 162 53 43 125 127 48 48 225 289 101 92 56 58 5 5 

ПАТ «Птахофабрика 

«Україна» 
75 81 20 24 32 30 10 10 108 111 30 34 82 81 6 5 

ПАТ «Птахофабрика 

«Київська» 
450 461 63 65 345 348 50 51 840 955 113 125 386 389 56 57 

ПАТ «Комбінат 

«Тепличний» 
25500 3010 1150 1200 31000 31500 1210 1215 3680 3950 1200 1350 18600 18650 950 950 

ПрАТ «Миронівський 

хлібопродукт» 
24500 31500 1030 1050 22300 23400 1000 1020 40000 41200 1045 1050 15400 15560 1000 1010 

ПрАТ «Комплекс 

«Агромарс» 
4500 4630 1030 1038 4320 3250 1042 980 6080 6250 1650 1680 1020 1000 85 80 

ПАТ «Рубі Роз Агрікол  

Ко., ЛТД» 
25 27 5 6 22 24 21 22 32 35 6 6 10 11 3 3 

ПАТ «Євроресурс» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПрАТ «Агрофірма 

«Березанська 

птахофабрика» 

0 0 0 0 5 6 1 1 5 6 1 1 2 2 1 1 

СТОВ «Старинська 

птахофабрика» 
0 0 0 0 3 4 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 

ПАТ  «Аромат» 2500 3020 1020 0 2300 2450 980 990 4000 4100 1030 1030 2050 2100 950 950 

ПАТ «Консалтингова 

фірма «Прометей» 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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А6. Величина забезпечень майбутніх витрат і платежів по Україні 

 

Показник 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.16 01.01.17 01.01.18 

Величина забезпечень  

майбутніх витрат і 

платежів по Україні 

(Y) 

16 025,40 20 409,70 24 142,60 31 631,10 39 209,10 55 601,30 54 222,30 63 040,27 

Величина забезпечень  

майбутніх витрат  і 

платежів на 

промислових 

підприємствах   

1169,60 1514,20 1901,20 2395,70 2587,10 3425,00 4257,30 4431,53 

Баланс по Україні 
916283,40 1 057 681,90 1 259 708,40 1 477 862,00 1 816 345,00 2 494 109,20 2241 670,30 2667044,59 

Частка в балансі  

по Україні, % 
1,75 1,93 1,92 2,14 2,16 2,23 2,42 2,36 

Баланс по 

промисловим 

підприємствам 

112686,00 131777,50 161401,80 180967,30 219437,90 316098,20 351291,30 373736,20 

Частка в балансі  

по промисловим 

підприємствам % 

1,04 1,15 1,18 1,32 1,18 1,08 1,21 1,19 
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А7. Дані про формування забезпечень майбутніх витрат і платежів  

українських підприємств у 2018 році 

Назва 

підприємства 

Формування 

підприємством 

забезпечень 

майбутніх 

витрат і 

платежів 

У тому числі формування забезпечень 

оплати 

відпусток 

додаткового 

пенсійного 

забезпечення 

гарантійних 

зобов’язань 

наступних 

витрат на 

реструкту-

ризацію 

наступних 

витрат на 

виконання 

зобов’язань 

щодо 

обтяжливих 

контрактів 

інших 

витрат і 

платежів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДТЕК 

Ботієвська ВЕС + + – – – – – 

Приморська ВЕС + + – – – – – 

Орловська ВЕС + + – – – – – 

Трифанівська СЕС + + – – – – – 

Нікопольська СЕС + + – – – – + 

Покровська СЕС + + – – – –  

ДТЕК Київські електромережі + + – – – –  

ДТЕК Дніпровські електромережі + + – – – – + 

ДТЕК Донецькі електромережі + + − − − − − 

ДТЕК Високовольтні мережі + + – – – – + 

ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля + + – – – – + 

Київобленерго + + – – – – – 

Одесаобленерго + + + – – – – 

ДТЕК ШУ Білозерське + + + – + – – 

ДТЕК ШУ Дніпровське + + + – – – – 

ДТЕК ШУ Добропільське + – – – – – + 

ДТЕК ШУ Героїв Космосу + + – – – – – 

ДТЕК ШУ Павлоградське + + – – – – – 

 

Продовження додатку А7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ДТЕК ШУ Першотравенське + + – – – – + 

ДТЕК ШУ Тернівське + − − − − − − 

ШУ Обуховська + – – – – – – 

ДТЕК Октябрська ЦЗФ + + – – – – – 

Курахівська ЦЗФ + – – – – – + 

Павлоградська ЦЗФ + + – – – – – 

ДТЕК Добропільська ЦЗФ + – – – + – – 

«Нафтогазвидобування» + + – – – – – 

«Нафтогазрозробка» + + – – – – – 

Д.Трейдінг + – – – + – – 

АрселорМіттал Кривий Ріг 

Шахта ім. Артема + + – – – – – 

Шахта «Прохідницька» + + – – – – – 

Гірничий цех – – – – – – – 

Дробильно-сортувальна фабрика – – – – – – – 

Гірничотранспортний підрозділ + + – – – – – 

Дробильно-збагачувальний підрозділ + + – – – – – 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» + + – – – – – 

Кернел 

ПрАТ «Полтавський ОЕЗ» + + – – – – – 

ТОВ «Приколотнянський ОЕЗ» + – – – + – – 

ПрАТ «Вовчанський ОЕЗ» + + + – – + – 

ТОВ «Придніпровський ОЕЗ» + + – – – – – 

ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ» + – – – – – + 

TOВ «Бандурський ОЕЗ» + + – – – – – 

ТОВ «Українська чорноморська 

індустрія» 
+ + – – – – – 

 

Продовження додатку А7 
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1 2» 3 4 5 6 7 8 

ТОВ «Гутянський елеватор 

Гутянська дільниця + – – – – – + 

Ков’ягівська дільниця + + – – – – – 

Линовицька дільниця + + + – – + – 

Лихачовська дільниця + – – – + – – 

Ніжинська дільниця,  + – – – + – – 

Орільська дільниця + + + – – + – 

Шевченківська дільниця + + – – – – – 

ТОВ «Кононівський елеватор» 

Балинська дільниця + + – – – – – 

Будищенська дільниця + – – – – – + 

Веснянська дільниця + + + – – + – 

Вікторівська дільниця + + – – – – – 

Гніванська дільниця + + – – – – – 

Грушківська дільниця  + + – – – – – 

Жеребківська дільниця + – – – + – – 

Кононівська дільниця + + – – – – – 

Лазірківська дільниця + + – – – – – 

Семенівська дільниця + + – – – – – 

Хорольська дільниця + + + – – + – 

Яготинська дільниця + – – – – – + 

Ярмолинецька дільниця + – – – + – – 

ПрАТ «Полтавське ХПП» 

Галещинська дільниця + + – – – – – 

Глобинська дільниця + – – – + – – 

Гоголівська дільниця,  + + + – – + – 

Гуляйпільська дільниця + + + – – + – 

Продовження додатку А7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Девладовська дільниця + – – – + – – 

Карлівська дільниця + – – – – – + 

Кіровоградська дільниця + + – – – – – 

Красноградська дільниця + + – – – – – 

Миколаївська дільниця  + + + – – + – 

Миргородська дільниця + – – – + – – 

Новобузька дільниця + + – – – – – 

Решетилівська дільниця + + – – – – – 

Смолінська дільниця + – – – – – + 

Супрунівська дільниця + + – – – – – 

Трикратська дільниця  + + – – – – – 

ТОВ «АТП-2004» + + – – – – – 

ПрАТ «Біловодський КХП»  + + – – – – – 

ТОВ «Трансбалктермінал» + + – – – – – 

Миронівський хлібопродукт 

ПрАТ «Зернопродукт МХП» + + – – – – – 

– філія «Перспектив»  + + – – – – – 

– філія «Рідний край»  + + – – – – – 

ТОВ «НВФ «Урожай» + – – – – – + 

ПрАТ «Агрофорт» + + – – – – – 

ТОВ «Урожайна країна» + – – – – – + 

– Андріяшівський елеватор  + – – – – – + 

ТОВ «Захід-Агро МХП» + – – – – – + 

СТОВ «Агрокряж» + + – – – – – 

– філія «Вендичанський елеватор» + – – – – – + 

ТОВ «Агро-С» + – – – – – + 

СТОВ «Старинська птахофабрика» + – – – – – + 

Птахофабрика «Перемога нова» + + – – – – – 

ПрАТ «Український бекон» + – – – – – + 
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Продовження додатку А7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Миронівський м'ясопереробний 

завод «Легко» 
+ + – – – – – 

ВП «Черкаський завод 

залізобетонних виробів» 
+ – – – – – + 

ПрАТ «МХП Еко Енерджи» + + – – – – – 

Птахофабрика «Вінницький 

бройлер»  
+ – – – – – + 

ПрАТ «Миронівський завод з 

виробництва круп і комбікормів» 
+ + – – – – – 

ТОВ «Катеринопільський елеватор» + – – – – – + 

ТОВ «Вінницька птахофабрика»  + + – – – – – 

– філія «Переробний комплекс + – – – – – + 

ПрАТ «Миронівська птахофабрика» + + – – – – – 

ПрАТ «Оріль-Лідер» + – – – – – + 

– Новомовсковська філія  + + – – – – – 

Китайгородський елеватор + – – – – – + 

Добропільський КХП + + – – – – – 

Ferrexpo 

ПрАТ «Полтавський ГЗК» + – – – – – + 

ТОВ «Єристівський ГЗК» + + – – – – – 

ТОВ «Біланівський ГЗК» + – – – – – + 

Нібулон 

Судноплавна компанія  

СП «Нібулон» 
+ – – – – – + 

Суднобудівно-судноремонтний завод 

«Нібулон» 
+ + – – – – – 
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Закінчення додатку А7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мотор Січ 

Запорізький моторобудівний завод + – – – – – + 

Запорізький машинобудівний завод 

ім. В.І. Омельченка 
+ + – – – – – 

Сніжнянський машинобудівний завод + – – – – – + 

Волочиський машинобудівний завод + + – – – – – 

Авіакомпанія «Мотор Січ» + + – – – – – 

ТРК «Алекс» + – – – – – – 

Астарта-Київ 

СТОВ «Мусіївське» + + – – – – + 

ТОВ «Астарта Прихоролля» + – – – – – – 

ТОВ «Агрофірма ім.Довженка» + – – – – – – 

ТОВ «Житниця Поділля + – – – – – + 

ТОВ «Новоіванівський цукровий 

завод» 
+ + – – – – − 

ТОВ «Цукорагропром» + + – – – – − 

ТОВ «Агропромгаз» + − – – – – + 

ТОВ «Наркевицький цукровий завод» + + – – – – − 

ТОВ «Глобинський переробний 

завод» 
+ + – – – – + 

ТОВ «Новооржицький цукровий 

завод» 
+ + – – – – − 

ТОВ «Зерно-Агротрейд» + − – – – – + 
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ДОДАТОК Б 

АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ 

 

 

Б1. Відмінності у визначенні понять, які характеризують зміни 

в діяльності підприємства 

 

 

Поняття Визначення 
Причини  

проведення 

Р
ес

т
р

у
к

т
у
р

и
за

ц
ія

 [
1
9
1
] 

У МСБО 37 «Забезпечення, умовні 

зобов’язання та умовні активи» подано таке 

визначення реструктуризації: це програма, яку 

планують і контролюють керівники і яка суттєво 

змінює: а) обсяг діяльності підприємства або б) 

спосіб здійснення цієї діяльності. 

Для цілей бухгалтерського обліку доцільно 

застосувати для розкриття суті реструктуризації 

положення МСБО 37 «Забезпечення, умовні 

зобов’язання та умовні активи», де зазначаються 

події, що можуть відповідати визначенню 

реструктуризації: продаж або припинення 

певного виду діяльності; закриття відділень у 

країні (чи регіоні), переміщення видів діяльності 

з однієї країни (чи регіону) до іншої; зміни в 

структурі управління, наприклад ліквідація 

окремої ланки управління; основні реорганізації, 

які мають суттєвий вплив на характер і напрями 

діяльності підприємства 

Реструктуризація 

запроваджується за бажанням 

засновників. Вона може бути 

двох типів: постійна 

(реструктуризація 1-го типу) 

та планова (реструктуризація 

2-го типу)  в умовах кризи 

С
а
н

а
ц

ія
 [

1
9
9
] 

Процедура, коли власником підприємства-

боржника, кредитором (кредиторами) або 

іншими особами надається фінансова допомога 

підприємству-боржнику. Клопотання про 

проведення санації може бути подано 

боржником, власником підприємства-боржника, 

кредитором в арбітражний суд до прийняття 

ним рішення по справі про банкрутство 

підприємства. У разі задоволення клопотання 

про санацію арбітражний суд за згодою 

власника підприємства-боржника і кредиторів 

оголошує конкурс бажаючих взяти участь у 

санації. Учасники санації зобов’язані виконати 

прийняті зобов’язання перед кредиторами в 

повному обсязі і несуть за їх виконання 

солідарну відповідальність 

Застосовується в разі 

банкрутства. Підставою для 

проведення є рішення суду на 

підставі клопотання про 

санацію. Для здійснення 

санації  необхідна наявність 

реальної можливості 

відновити платоспроможність 

підприємства-боржника для 

продовження його діяльності 

шляхом надання цьому 

підприємству фінансової 

допомоги власником та 

іншими особами 
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Закінчення додатку Б1 

 

М
о
д

ер
н

із
а
ц

ія
 

[1
9
9
] 

Оновлення об’єкта, приведення його у 

відповідність до нових вимог і норм, технічних 

умов, показників якості 

Модернізуються в основному 

машини, обладнання, 

технологічні процеси 

Р
ек

о
н

ст
р

у
к

ц
ія

 

[1
9
9
] 

Перебудова наявних об'єктів виробничого та 

цивільного призначення, пов’язана з 

удосконаленням виробничих процесів,  

підвищенням техніко-економічного рівня 

виробництва, якості продукції і рівня надання 

послуг, поліпшенням умов здійснення 

діяльності 

При реконструкції 

промислових об’єктів 

впроваджуються більш 

продуктивні 

високомеханізовані і 

автоматизовані технологічні 

процеси 

Джерело: розроблено автором. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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Б2. Дослідження сутності термінів «обліково-аналітичне»,  

«аналітичне забезпечення» та «облікове забезпечення» 

 

Автор Назва і тип дослідження Досліджуваний об’єкт Сфери використання 

М.Д. Ганаба Аналітичне забезпечення 

управління 

конкурентоспроможністю 

цукру  

(дисертація на здобуття 

наукового ступеня 

кандидата економічних 

наук) 

Вдосконалено систему аналітичного забезпечення 
управління цільовою конкуренцією на ринку 
цукру з урахуванням сучасних тенденцій 
глобального конкурентного середовища 

Система інформаційно-аналітичного 
забезпечення управління цільовою 
конкуренцією на ринку цукру дасть 
змогу вітчизняним цукровиробникам 
досягти конкурентних переваг на 
світових ринках  

Ю.І. Мискін Аналітичне забезпечення 

управління діяльністю 

сільськогосподарських 

підприємств  

(дисертація на здобуття 

наукового ступеня 

кандидата економічних 

наук) 

Обґрунтовано концепцію удосконалення 

аналітичного забезпечення управління діяльністю 

сільськогосподарських підприємств, спрямовану 

на розвиток методології, методики та організації 

аналітичного процесу з урахуванням 

трансформаційних змін в економіці України та 

природи причинно-наслідкових зв’язків 

результатів господарської діяльності 

Для структуризації процесу обліково- 

аналітичного забезпечення управління 

діяльністю підприємств 

А.О. Музиченко Аналітичне забезпечення 
управління фінансовими 
ресурсами сільсько-
господарських 
підприємств  
(дисертація на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата економічних 
наук) 

Розроблено універсальну економіко-аналітичну 

модель оцінки та прогнозування ефективності 

залучення і використання фінансових ресурсів 

сільськогосподарськими підприємствами, яка 

репрезентує різновекторні варіації можливих 

управлінських рішень щодо поліпшення 

фінансового забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання 

Методичні підходи до аналітичної 

оцінки фінансового стану 

сільськогосподарських підприємств, 

зокрема метод головних компонент 

факторного аналізу, методика 

рейтингової оцінки, дозволяють 

акцентувати більше уваги на значущих 

чинниках впливу, не ігноруючи при 

цьому другорядні фактори 
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Продовження додатку Б2 

К.В. Шиманська Бухгалтерський облік і 

контроль операцій з 

виконання колективного 

договору: організація і 

методика  

(дисертація на здобуття 

наукового ступеня 

кандидата економічних 

наук) 

Теоретично обґрунтовано комплексне облікове 

забезпечення процесу колективно-договірного 

регулювання в частині господарських операцій на 

стадіях укладання, виконання та контролю за 

дотриманням положень колективного договору 

Комплексне облікове забезпечення 

процесу колективно-договірного 

регулювання дозволяє визначити 

ступінь відповідності фактичного стану 

задекларованим у договорі позиціям з 

метою соціального захисту працівників 

підприємств 

І.В. Семчук Консолідована фінансова 

звітність групи 

підприємств: 

організаційно- методичні 

засади формування і 

контролю 

Запропоновано модель процесу складання 

консолідованої фінансової звітності групи 

підприємств, яка представлена послідовністю 

науково обґрунтованих етапів формування її 

показників 

Алгоритмічна модель процесу 

складання консолідованої фінансової 

звітності дає змогу забезпечити систему 

управління необхідною інформацією 

про діяльність групи підприємств  

А.С. Крутова Методологія та організація 

бухгалтерського обліку у 

сфері електронної торгівлі  

(дисертація на здобуття 

наукового ступеня 

доктора економічних 

наук) 

Визначено наукову парадигму обліково-
аналітичного забезпечення управління суб’єктами 
електронної торгівлі на підставі побудови 
інтегрованих інформаційних потоків трирівневої 
організаційної структури облікового 
моделювання 

Методологія та організація 
бухгалтерського обліку у сфері 
електронної торгівлі дозволяє 
забезпечити внутрішню стандартизацію 
облікового процесу та проводити оцінку 
товарів на підприємствах  

О.А. Чухліб Облік і аналіз виробничих 
витрат в умовах 
бюджетування: теорія і 
практика 
(дисертація на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата економічних 
наук)  

Обґрунтовано комплексний підхід до обліково-
аналітичного забезпечення системи 
бюджетування газовидобувних підприємств на 
основі виявлених організаційно-технологічних 
особливостей видобування газу та газового 
конденсату 

Використання організації економічного 
аналізу виробничих витрат і 
запропонованого підходу до обліково-
аналітичного забезпечення системи 
бюджетування дає змогу поліпшити 
управління витратами в частині 
оптимізації виробничої собівартості та 
рівня прибутковості суб’єкта 
господарювання 
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Закінчення  додатку Б2 

 

В.М. Метелиця Облік і контроль 

бюджетного 

фінансування сільського 

господарства  

(дисертація на здобуття 

наукового ступеня 

кандидата економічних 

наук) 

Розроблено практичні рекомендації щодо 

удосконалення обліково-контрольного 

забезпечення бюджетного фінансування сільського 

господарства 

Немає визначення обліково-

контрольного забезпечення 

Н.М. Головай Облік та аналіз в 

управлінні 

інтелектуальним 

капіталом підприємства  

(дисертація на здобуття 

наукового ступеня 

кандидата економічних 

наук) 

Створено обліково-аналітичне забезпечення 

інтелектуального капіталу, розроблено інтегровану 

систему показників обліково-аналітичного 

забезпечення управління інтелектуальним капіталу 

Оцінка людського капіталу,  

потрібно написати використання 

 

Ю.С. Рудченко Облік торговельних 

марок на підприємствах 

харчової промисловості 

(дисертація на здобуття 

наукового ступеня 

кандидата економічних 

наук)  

Сформульовано організаційно-методичні підходи 

до удосконалення обліково-інформаційного 

забезпечення системи управління торговельними  

марками (брендінгу) з метою формування 

ефективної облікової політики щодо їх 

використання 

Модель облікового забезпечення  

потрібно написати використання 
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ДОДАТОК В 

БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ НА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

Джерело: розроблено автором. 

  

Підхід Переваги Недоліки 

Можливість 

застосування при виборі 

стратегії 

реструктуризації 

Системний Розглядає процес 

управління діяльністю як 

комплекс взаємопов’язаних 

елементів; дозволяє 

передбачити наслідки 

впровадження концепції за 

законами поведінки 

складних систем (закони 

синергії, єдності, аналізу, 

пропорційності, синтезу, 

композиції, 

самозбереження, 

організованості, онтогенезу 

та закономірності) 

Не враховує 

вплив 

факторів 

зовнішнього 

середовища 

Є основним інструментом 

реалізації стратегії 

реструктуризації, що 

доведено теоретичними 

розробками вітчизняних 

та іноземних науковців; 

слід використовувати при 

побудові обліково-

контрольного 

забезпечення діяльності 

підприємств; в умовах 

кризи не доцільно 

Синергетичний Враховує фактори 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища; 

визначає якісні зміни 

траєкторії руху, що 

зумовлює стратегію 

реструктуризації і тактику 

управління; є ефект 

масштабу 

Не 

зосереджений 

на методах 

управління за 

напрямами 

Доцільно 

використовувати при 

побудові обліково-

контрольного 

забезпечення, що  

підтверджують 

дослідження вітчизняних 

та іноземних науковців 

Комплексний  Враховує технічні, 

екологічні, організаційні, 

соціальні та інші аспекти 

управління діяльністю 

підприємства; дозволяє 

визначити умови 

формування, етапи 

становлення та перспективи 

розвитку підприємства 

Не враховує 

специфічність 

управління 

діяльності в 

реальному 

секторі та 

особливості 

перешкод на 

шляху 

реалізації 

стратегії   

Найбільш доцільний для 

впровадження обліково-

контрольного 

забезпечення, що 

підтверджено проведеним 

дослідженням 
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ДОДАТОК Г 
 

ЕТАПИ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ НА 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ  
 

 

 

 

 

Міністерство 

економіки України 

Облікова та звітна 

інформація 

 

Користувачі 

інформації 

Якісні характеристики 

фінансової звітності 

адекватність 

надійність 

точність 

підзвітність 

передбачува-

ність 

прозорість 

Мін. Економіки  

Мін. фінансів  

Професійний 

дорадчий орган 

Положення 

(стандарти) 

бухгалтерського 

обліку, МСБО 

Державні 

виконавчі органи 

Методичні 

рекомендації, 

положення, 

інструкції 

Сфера методологічного регулювання 

бухгалтерського забезпечення резервів 

Сфера контрольного 

забезпечення резервів 

Акціонери, 

співробітни 

ки  

з непрямим 

фінансовим 

інтересом 

без 

фінансових 

інтересів 

 

внутрішні 

 

зовнішні 

місія 

стратегія 

тактика 

цілі 

задачі 

функції 

Прийняття економічних рішень 

 

 

Потреба в інформації 

 

Вимоги до інформації 

однорідність 

репрезента-

тивність 

нейтральність 

Концептуальна основа 

 

Метод нарахування  

Вимоги користувачів до 

обліку та звітності  

Властивості облікової 

інформації 

ЗУ, які 

визначають 

Концепцію 

бухгалтерського 

обліку  

Принципи 
бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

Принцип безперервності 

 Організація обліку 

резервів  

Принцип надання повної 

інформації в  звітності 

Правила (техніка)  

ведення обліку 

Елементи методу обліку 

Методики обліку резервів 

План рахунків 

Норми, вимоги, інструкції, 

рекомендації 

корисність 

обгрунтова-

ність 
регламентові-

ність 

своєчасність 

доречність 

істотність 

релевантність 

сприйняття 

цілісність 

зіставність 

класифікованість 

Сфера формування моделі обліково-

контрольного забезпечення резервів 

Первинне 

спостереження 

Вартісне 

вимірювання 

Підсумкове 

узагальнення 

Групування і 

систематизація 

Резерви  

Інвента-

ризація 

 

Оцінка 

 

Рахунки 

Подвій-

ний запис 

 

Баланс 

 

Звітність 

Докумен-

тування 
Кальку-

лювання 

 

Джерело: адаптовано автором за [270, 271]. 
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ДОДАТОК Д 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Блоки Нормативно-правові акти Вихідні дані документа 

1 
Конституція України  № 254к/96-ВР від 28.06.1996  

2 
Спеціальні нормативні акти,  

що регулюють виключно підприємницьку діяльність 

Закон України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.1991 

Закон України «Про підприємництво»   Втратив чинність  

Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 

Закон України «Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва 

в Україні» 

№ 4618-VI від 22.03.2012 

Нормативно-правові акти, що містять окремі норми або їх сукупність,  

які регулюють підприємництво 

Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 

Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 

Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 

Закон України «Про власність» № 697-XII від 07.02.1991 

Закон України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» 

№ 222-VIII від 02.03.2015 

Закон України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991 

Закон України «Про захист економічної 

конкуренції»  

№ 2210-III від 11.01.2001 

Закон України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом»  

№ 2343-XII від 14.05.1992 

Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII від 18.09.1991  

Закон України  «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 

3 
Підзаконні акти, у тому числі Укази Президента України,  

положення, затверджені постановами Уряду України 

4 
Відомчі нормативні акти, які застосовуються в обліково-контрольних моделях  

– підприємств групи «Метінвест» 

Накази і постанови  Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України 

 

Накази і постанови  Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 

 

Накази і постанови  Антимонопольного 

комітету України 

 

Накази і постанови  Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України 
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4 – підприємств холдингу «Аджіо холдингс Сайпрес Лімітед») 

Закон України: «Про пріоритетність соціального 

розвитку села та агропромислового комплексу в 

народному господарстві» 

№ 400-XII від 17.10.1990 

«Про основні засади державної аграрної 

політики на період до 2015 року» 

№2982-IV від  18.10.2005 

«Про державну підтримку сільського 

господарства України»; 

№ 1877-IV від 24.06.2004 

Нормативно-правові акти аграрного 

законодавства 

 

5 
Закон України «Про фінансову реструктуризацію» № 1414-VII від 19.07.2016 

6 
Закони, які регулюють ведення бухгалтерського обліку на підприємстві 

«Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» 

№ 996-ХIV від 16.07.1999  

7 
Положення міжнародних та національних стандартів з обліку та аудиту — 

базові для всіх видів економічної діяльності документи: 

П(С)БО  

МСБО Міжнародний документ від 

01.01.2012 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій 

Наказ Міністерства фінансів 

України  1591 від 09.12.2011  

Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій 

Наказ Міністерства фінансів 

України № 291 

від 30.11.1999  

8 
Інструкції та методичні рекомендації з бухгалтерського обліку, які є 

регламетуючими та пояснювальними документами для всіх ділянок обліку; 

методичні рекомендації оцінки впливу змін економічних факторів та ін. 
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ДОДАТОК Е 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

В УКРАЇНІ 

 

Характеристика 
Континентальна 

модель 

Модель обліку  

в Україні 

Британсько-

американська модель 

Форма 

взаємозв’язку з 

державою 

Державне 

регулювання 

обліку на підставі 

закону про 

бухгалтерський 

облік  

Державне регулювання 

обліку на підставі Закону 

України «Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в 

Україні» 

Економічне 

нормування обліку на 

підставі професійних 

стандартів 

План рахунків Централізований 

єдиний 

національний 

план рахунків 

Централізований план 

рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, 

зобов’язань та 

господарських операцій 

підприємств та організацій. 

Спрощений план рахунків, 

план рахунків бюджетних 

установ, План рахунків 

бухгалтерського обліку 

банків України 

Децентралізований. 

Багато галузевих 

професійних планів 

рахунків 

Форма звітності  Уніфікована Уніфікована Не уніфікована 

Форма 

взаємозв’язку з 

оподаткуванням 

Бухгалтерський 

облік 

орієнтований на 

оподаткування 

Податковий облік є 

підсистемою 

бухгалтерського обліку 

Податковий та 

бухгалтерський 

облік — два 

самостійних видів 

обліку 

Спосіб руху 

капіталу 

Рух капіталу 

через банківську 

систему  

Рух капіталу через 

банківську систему 

Рух капіталу через  

систему фондового 

ринку  

Методологія 

бухгалтерського 

обліку  

Застосування 

принципів і 

положень МСФЗ 

Обмежене пряме 

застосування МСФЗ 

Застосування 

принципів і положень 

МСФЗ, дозволено 

використання 

американським 

компаніям  

Орієнтація 

бухгалтерського 

обліку 

Держава 

(податки, 

статистика) 

Держава, інвестори, 

аудитори. 

Інвестори і кредитори 

Облік витрат і 

визначення 

фінансових 

результатів 

Елементний 

підхід на 

змішаній основі  

Функціональний підхід на 

основі реалізації та 

елементний підхід для 

суб’єктів малого  

підприємництва  

Функціональний підхід 

на основі реалізації 

Форма контролю Професійний 

контроль 

Державний контроль  Професійний контроль 

Джерело: складено автором.  
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ДОДАТОК Ж 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЗЕРВІВ 

 
Критерії  

класифікації 

Види резервів  

відповідно до критеріїв класифікації 

За джерелом 

утворення резерву 

– резерви, утворені за рахунок собівартості продукції, робіт, 

послуг; 

–  резерви, джерелом утворення яких є прибуток до 

оподаткування; 

– резерви, які утворюються шляхом відрахування з чистого 

прибутку організації; 

– резерви, утворені за рахунок зміни вартості активів і зобов’язань 

організації 

За залежністю від 

навколишнього 

середовища 

– резерви, зумовлені невизначеністю внутрішнього середовища 

підприємства;  

– резерви, зумовлені невизначеністю зовнішнього середовища 

За характером 

ризиків 

– резерви, зумовлені фінансово-економічним ризиком; 

– резерви, зумовлені соціально-політичним ризиком; 

– резерви, зумовлені психологічним ризиком; 

– резерви, зумовлені екологічним ризиком 

За функціональним 

призначенням 

– резерви для забезпечення розвитку організації; 

– резерви для забезпечення беззбитковості діяльності організації;  

– резерви для підтримки стабільності фінансово-господарської 

діяльності організації;  

– резерви соціально-економічного характеру 

За тривалістю 

використання 

– довгострокові резерви;  

– короткострокові резерви 

За порядком 

відображення у 

бухгалтерському 

балансі 

– резерви, які формують самостійні статті бухгалтерського 

балансу; 

– резерви які корегують значення відповідних статей 

бухгалтерського балансу 

Як об'єкти 

бухгалтерського 

обліку 

– резерви майбутніх витрат; 

– резервний капітал та інші подібні резерви; 

– додатковий капітал; 

– податкові резерви 

За визначенням – приховані резерви; 

– наявні резерви 

Джерело: складено автором. 
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ДОДАТОК И 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ  

І ПЛАТЕЖІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ  

В РОЗРІЗІ ЇХ ВИДІВ 

 

Рахунок 
Найменування видів забезпечень 

майбутніх витрат і платежів 

Відображення 

забезпечень 

Наявні 
Запропо-

новані 

Забезпечення, які виникають на підприємствах першої групи  

при впровадженні стратегії реструктуризації 2-го типу 

Резерви 

47  +  

471. Забезпечення виплат щорічних відпусток +  

471.1. Забезпечення виплат планових щорічних відпусток   

471.2. Забезпечення виплат відпусток, пов’язаних з 

реструктуризацією підприємства  
  

472. Додаткове пенсійне забезпечення  +  

472.1. Додаткові пенсійні виплати, пов’язані з 

реструктуризацією підприємства  
  

473. Забезпечення гарантійних зобов’язань +  

474 Забезпечення інших витрат і платежів   

474. 1* Забезпечення наступних витрат на виконання 

зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 
 + 

477. Забезпечення матеріального заохочення +  

477.1* Забезпечення матеріального заохочення щодо 

впровадження реструктуризації 
 + 

 

478 Забезпечення відновлення земельних ділянок +  

479* Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію  + 

479.1  Наступні витрати на персонал  + 

479.2 Наступні витрати на організацію проведення 

реструктуризації  
 + 

479.3 Забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних з 

оцінкою за справедливою вартістю 
 + 

479.4 Забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних з 

виникненням обтяжливих контрактів, які 

безпосередньо пов’язані з реструктуризацією 

 + 

Оціночні резерви (регулятори) 

38 Резерви сумнівних боргів +  

38.1 Резерви сумнівних боргів, які виникли в результаті 

впровадження реструктуризації 
 + 

Операційна та інвестиційна діяльність 

479.5 Резерви під знецінення активів   
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Забезпечення, які виникають на підприємствах другої групи  

при впровадженні стратегії реструктуризації 1 типу 

Операційна діяльність  

Резерви  

47    

471 Забезпечення виплат щорічних відпусток +  

472 Додаткове пенсійне забезпечення +  

473 Забезпечення гарантійних зобов’язань +  

474 Забезпечення інших витрат і платежів +  

477 Забезпечення матеріального заохочення +  

Рахунки  

5-6-го 

порядків  

Забезпечення матеріального заохочення щодо 

впровадження реструктуризації  + 

479. 

Рахунки 

5-6-го 

порядків 

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію. 

Забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних з 

оцінкою за справедливою вартістю. 

Забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних з 

виникненням обтяжливих контрактів, які 

безпосередньо пов’язані з реструктуризацією 

  

Оціночні резерви 

38 Резерви сумнівних боргів +  

Інвестиційна діяльність  

Оціночні резерви (регулятори) 

474 

Рахунки  

5-6-го 

порядків 

Резерви під знецінення активів   + 
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ДОДАТОК К 

 

АНКЕТА 

ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПІСЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ В 2018 РОЦІ 

 
1. Вкажіть, будь ласка, назву Вашого підприємства (повністю): 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Назвіть основний вид діяльності Вашого підприємства: 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Форма організації ведення обліку: 

а) введення до штату бухгалтера або створення бухгалтерії; 

б) користування послугами спеціаліста за договорами аутстафінгу та аутсорсингу; 

в) послуги централізованої бухгалтерії; 

г) ведення обліку власником або керівником. 

 

4. Ступінь автоматизації ведення обліку: 

а) облік ведеться із застосуванням додаткових програм або є окремий модуль у 

програмі бухгалтера; 

б) облік ведеться без надання додаткових аналітичних даних. 

 

5. Наявність у посадових інструкціях бухгалтерів вимог щодо ведення обліку резервів: 

а) так 

б) ні 

 

6. Наявність інформації щодо формування резервів у наказі про облікову політику: 

а) так 

б) ні 

 

7. Розкриття інформації про забезпечення в наказі про облікову політику підприємства: 

а) так 

б) ні 

 

8. Ведення бухгалтерського обліку забезпечень є обов’язком: 

а) рядового бухгалтера; 

б) заступника головного бухгалтера; 

в) залученого спеціаліста. 

 

9. Частота проведення інвентаризацій і забезпечень майбутніх витрат і платежів: 

а) не проводиться; 

б) 1 раз на рік; 

в) більш як 1 раз на рік. 

 

10. Форма облікових регістрів для накопичення інформації про забезпечення: 

а) рекомендована МФУ; 

б) розроблена на підприємстві. 
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ДОДАТОК Л 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ЗМІН  

В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ 

 

Л1. Пріоритетні напрями змін  

 

зміни у формі обліку             
Рівень 

автоматизації 
            

  А Б В X Y     А Б В X Y   

А 1 1 0,33 
0,69

5905 

0,20

132 
  А 1 2 2 

1,58

0083 

0,49

1784 
  

Б 1 1 0,33 
0,69

5905 

0,20

132 
  Б 0,50 1,00 2,00 1 

0,31

1239 
  

В 3 3 1,00 
2,06

4905 

0,59

736 
  В 0,50 0,50 1,00 

0,63

2878 

0,19

6977 
  

  5 5 
1,66
6667 

3,45
6715 

      2 3,5 5 
3,21
2961 

    

  
1,00

6599 

1,00

6599 

0,99

5601 

3,00

8798 

1,50

8798 

2,60

1377 
  

0,98

3568 

1,08

9338 

0,98

4883 

3,05

7789 

0,02

8895 

4,98

1815 

Рівень інформаційного 

забезпечення 
            

Рівень 
кваліфікації 

персоналу 

            

  А Б В X Y     А Б В X Y   

А 1 3 3 
2,06

4905 

0,59

1107 
  А 1 1 2 

1,25

7013 

0,41

1791 
  

Б 0,33 1 0,5 
0,55

3618 

0,15

8481 
  Б 1 1 1 1 

0,32

7595 
  

В 
0,33

3333 
2 1 

0,87

4762 

0,25

0412 
  В 0,5 1 1 

0,79

5536 

0,26

0614 
  

  
1,66

6667 
6 4,5 

3,49

3285 
      2,5 3 4 

3,05

255 
    

  
0,98

5178 

0,95

0884 

1,12

6856 

3,06

2918 

0,03

1459 

5,42

3957 
  

1,02

9478 

0,98

2785 

1,04

2455 

3,05

4718 

0,02

7359 

4,71

708 

                            

Рівень вчасності та 
деталізації 

моніторингу 

                          

  А Б В X Y                 

А  1 0,5 0,5 
0,63
2878 

0,20
1111 

                

Б  2 1 1 
1,25

7013 

0,39

9444 
                

 В  2 1 1 
1,25
7013 

0,39
9444 

                

0,333333 5 2,5 2,5 
3,14

6905 
                  

  
1,00
5557 

0,99
8611 

0,99
8611 

3,00
2778 

0,00
1389 

0,23
9513 
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Л2. Модель пріоритетних напрямів змін  

 

0,1,0,1,0,0,0 

0,0,0,1,0,0,0 

0,1,0,0,0,0,0 

0,0,1,0,0,0,0 

1,1,1,1,0,0,0 

0,0,0,1,0,0,0 

0,0,0,1,0,0,0 
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Л3. Приклад попарних локальних розрахунків 

 

 

 

 

  



284 
 

ДОДАТОК М 

 

ВНУТРІШНІЙ СТАНДАРТ «ПРО ПОРЯДОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РЕЗЕРВІВ НА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ» 

(МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ,  

ЯКІ ВПРОВАДЖУЮТЬ СТРАТЕГІЮ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ) 

 

Внутрішній стандарт щодо ведення бухгалтерського обліку 

підприємствами, які впроваджують стратегію реструктуризації як засіб 

запобігання банкрутству банкрутству (далі — Внутрішній стандарт) 

розроблено відповідно до вимог Законів України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг», Плану рахунків 

бухгалтерського обліку та Інструкції по застосуванню Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських 

операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.99 № 291 (зі змінами та доповненнями), 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених 

наказами Міністерства Фінансів України, Міжнародних стандартів 

фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з 

поясненнями та тлумаченнями Міжнародного комітету з тлумачень, 

прийнятими Міжнародною радою з бухгалтерського обліку та 

ратифікованими Верховною Радою України. 

 

Пункт І. Основні положення формування резервів 

Забезпечення, в тому числі для відшкодування витрат на 

реструктуризацію, є виразом застосування принципу обачності в 

бухгалтерському обліку. Вони створюються для захисту підприємства від 

вірогідних і передбачуваних ризиків економічних втрат і загрози 

негативних наслідків інших імовірних подій. 

У Внутрішньому стандарті «Про порядок бухгалтерського обліку та 

контролю резервів на реструктуризацію» використовуються такі терміни: 

Забезпечення на реструктуризацію — визначення, яке 

застосовується в ПСБО 11 «Зобов’язання». Доцільно використовувати 

визначення «Резерви» (забезпечення).  

Резерви (забезпечення) на реструктуризацію — це частина доходу 

звітного періоду, виділена (як окремий об’єкту обліку) для покриття 

майбутніх прямих  можливих і очікуваних витрат на проведення 

реструктуризації. 

Стандарти, які використовуються: П(С)БО 11 «Зобов’язання» та 

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».  
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Умови створення забезпечення для відшкодування витрат на 

реструктуризацію.  

Реструктуризація — у МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та 

умовні активи»» зазначено, що реструктуризація являє собою розроблену і 

контрольовану керівництвом підприємства програму, яка суттєво змінює або 

масштаб, або спосіб здійснення господарської діяльності. 

Приклади подій, що можуть відповідати визначенню 

реструктуризації.  

Приклади початку реструктуризації (враховуючи вимоги МСБО 37), 

визначаються так: 

 продаж або припинення напрямку діяльності підприємства;  

 закриття відділень бізнесу в країні або регіоні, переміщення 

відділень з однієї країни або регіону в іншу (інший); 

 зміни в організаційній структурі управління підприємством; 

 фундаментальна реорганізація, що впливає на основний вид 

діяльності підприємства.  

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію визнається в 

обліку за наявності у підприємства конструктивного передбачуваного 

зобов’язання, що виникає тільки тоді, коли підприємство:  

 має докладний офіційний план реструктуризації; 

 створило обґрунтовані очікування серед осіб, яких стосується 

реструктуризація, що воно проводитиме реструктуризацію шляхом 

здійснення плану або шляхом оприлюднення його основних 

характеристик.  

Пункт ІІ. Класифікація резервів на реструктуризацію 

При класифікації резервів на реструктуризацію в бухгалтерському 

обліку необхідно враховувати рекомендації, наведені в табл. М1. 
 

Таблиця М1 

Запропонована класифікація резервів на реструктуризацію 
 

Критерії 

класифікації 
Види резервів відповідно до критеріїв класифікації 

Види резервів  – резерви для покриття майбутніх можливих витрат (наступні витрати 

на скорочення персоналу; наступні витрати на організацію проведення 

реструктуризації); 

– резерви очікуваних витрат (забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних 

з оцінкою за справедливою вартістю при продажу частки майна) 

Джерело 

утворення 

резерву  

– резерви, утворені за рахунок собівартості продукції, робіт, послуг 

(резерви для покриття майбутніх можливих витрат); 

– резерви, джерелом утворення яких є прибуток до оподаткування 

(резерви очікуваних витрат); 

– резерви, які утворюються шляхом відрахування з чистого прибутку 

організації (резерви сумнівних боргів, які виникли в процесі 

реструктуризації) 
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Закінчення таблиці М1 

 
За типом 

реструктуризації  

– резерви, зумовлені фінансово-економічним розвитком підприємства 

(1-й тип реструктуризації); 

– резерви, зумовлені економічним, соціально-політичним ризиком  

(2-й тип реструктуризації) 

Функціональне 

призначення 

– резерви для забезпечення розвитку організації (1-й тип 

реструктуризації); 

– резерви для забезпечення беззбитковості діяльності організації; 

резерви для підтримання стабільності фінансово-господарської 

діяльності організації; резерви соціально-економічного характеру (2-й 

тип реструктуризації) 

Тривалість 

використання 

– короткострокові резерви;  

– довгострокові резерви 

Як об'єкти 

бухгалтерського 

обліку 

– резерви, які належать до інших операційних витрат (1-й тип 

реструктуризації); 

– резерви майбутніх витрат (2-й тип реструктуризації) 

 

 

Рекомендації щодо визначення резерву на реструктуризацію: 

врахування не лише середнього кількісного значення прогнозних майбутніх 

витрат на реструктуризацію, а й прогнозованої міри впливу якісних 

показників (наприклад, втрат людського капіталу, втрат екологічного 

характеру та ін.).  

При формуванні облікової політики щодо формування резервів 

доцільно враховувати низку факторів, як це наведено в табл. М2. 

 

 

Таблиця М2 

Фактори впливу на формування витрат та резервів на реструктуризацію 

за другим типом реструктуризації 

 
Складові витрат на реструктуризацію (за другим типом) 

 

Витратна складова 
Фактична 

збиткова складова 

Прогнозна 

збиткова складова 
Втрачена вигода 

Обсяг прямих витрат 

на 

реструктуризацію, 

які фіксуються в 

обліковій системі 

підприємства 

Обсяг грошей на 

покриття збитків, 

визнаний на основі 

зафіксованих фактів 

деструктивної 

діяльності 

підприємства, для 

подолання якої 

впроваджується 

реструктуризація 

Обсяг грошей на 

покриття збитків від 

деструктивної 

діяльності, які не є 

зафіксованими і не 

можуть бути 

об’єктивно 

прогнозовані 

Обсяг грошей 

витраченого 

додаткового доходу, 

який міг би бути 

отриманий, за 

умовами 

інвестування коштів 

1, 2, 3 груп витрат 
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Закінчення таблиці М2 

 
Фактори, що формують величину резерву на реструктуризацію 

Фактори впливу, 

зафіксовані в 

П(С)БО та МСБО 

Фактори 

сприйняття — 

формуються на 

основі ідентифікації 

об’єктів, які 

сприймають 

деструктивний 

вплив, — кількість 

звільненого 

персоналу — втрата 

людського капіталу 

Фактори стану — 

формуються на 

основі вартісної 

оцінки наслідків 

деструктивного 

впливу — заробітна 

плата 

Потенціал 

утворюваного 

джерела 

потенціальних 

ресурсів 

Вирішення двох взаємопов’язаних завдань для визначення резервів 

 Облік факторів  

впливу 

Встановлення 

залежності і зміни 

параметрів 

сприйняття від 

факторів впливу 

Переведення 

натуральних значень 

витрат на 

реструктуризацію 

(факторів 

сприйняття) у 

вартісні оцінки 

Методи визначення витрат на реструктуризацію 

Метод прямого 

обрахунку — 

недостатній рівень 

достовірності 

прогнозів 

Аналітичний 

метод — 

встановлення 

функціональних 

залежностей між 

витратами на 

реструктуризацію та 

очікуваною вигодою 

Метод емпіричний 

(у т.ч. метод 

аутстафінгу) — 

обсяг витрат 

визначається на 

основі 1-го та 2-го 

методів на окремих 

об’єктах, 

узагальнюється і 

переноситься на 

інші однорідні 

Розрахунок 

величини витрат, 

встановлений за 

структурованими 

величинами витрат 

ресурсів, понесених 

підприємством при 

реструктуризації  

 

III пункт. Порядок бухгалтерського обліку резервів  

на реструктуризацію 

У бухгалтерському обліку початок реалізації плану 

реструктуризації може відображатися за двома варіантами:  

1 варіант — нарахування та списання резервів для підприємств, які 

впроваджують  реструктуризацію 1-го типу (планова реструктуризація); 

2 варіант — нарахування та списання резервів для підприємств, які 

впроваджують реструктуризацію 2-го типу (з метою запобігання 

банкрутству). 



288 
 

Для узагальнення інформації про рух коштів, які резервуються 

підприємством для забезпечення майбутніх витрат і платежів, у діючому 

Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств та організацій для обліку 

забезпечень передбачено окремий пасивний рахунок 47 «Забезпечення 

майбутніх витрат і платежів», який на сьогодні має сім субрахунків: 

471 «Забезпечення виплат відпусток», 472 «Додаткове пенсійне 

забезпечення», 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань», 

474 «Забезпечення інших витрат і платежів», 475 «Забезпечення 

призового фонду (резерв виплат)», 476 «Резерв на виплату джек-поту, не 

забезпеченого сплатою участі в лотереї» і 477 «Забезпечення 

матеріального заохочення». Промислові підприємства для ведення 

бухгалтерського обліку забезпечень можуть використовувати тільки 

субрахунки 471–474 і 477 (див. табл. М3). 

Таблиця М3 

Бухгалтерські проведення формування резервів на реструктуризацію 

 

Зміст операції 
Кореспонденція рахунків Сума, 

грн Дт Кт 
1-й варіант 

Нарахування резервів (затверджений 
план реструктуризації, бухгалтерська 
довідка) 

94 «Інші витрати 
операційної 
діяльності» 

479.1 «Забезпечення 
на проведення 
реструктуризації 
першого типу» 

100000,00 

Оплата за послуги, товарно-
матеріальні цінності, які придбано 
для реструктуризації  

631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 

311 «Рахунки в 
банках» 

120000,00 

Оприбутковано запаси від 
постачальника (без передоплати) 

20 «Виробничі 
запаси» 

631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 

100000,0 

Відображено право на податковий 
кредит (до отримання податкової 
накладної) 

644/2 «Не 
підтверджений 
податковий кредит з 
ПДВ» 

631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 

20000,0 

Отримано податкову накладну 
(податкова накладна) 

641 «Розрахунки за 
ПДВ» 

644/2 «Не 
підтверджений 
податковий кредит з 
ПДВ» 

20000,0 

Нестачі сировини за результатами 
інвентаризації (Акт проведення 
інвентаризації резервів та 
корегування результатів в обліку) 

947 «Нестачі і 
втрати від псування 
цінностей» 

201 «Сировина й 
матеріали» 

14000,0 

Надлишок сировини за результатами 
інвентаризації (Акт проведення 
інвентаризації резервів та 
корегування результатів в обліку) 

201 «Сировина й 
матеріали» 

719 «Інші доходи від 
операційної 
діяльності» 

28000,0 

Закриття резервів на планову 
реструктуризацію (Акт виконаних 
робіт щодо впровадження 
реструктуризації) 

479.1 «Забезпечення 
на проведення 
реструктуризації 
першого типу» 

719 «Інші доходи від 
операційної 
діяльності» 

120000,0 

Списано на фінансові результати, 
доходи (Бухгалтерська довідка) 

719 «Інші доходи 
від операційної 
діяльності» 

791 «Результат 
операційної 
діяльності» 

120000,0 

Відображення фінансового 
результату (Бухгалтерська довідка) 

791 «Результат 
операційної 
діяльності» 

94 «Інші витрати 
операційної 
діяльності» 

– 
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Закінчення таблиці М3 

 
2-й варіант 

Відображення резервів (затверджений 
план реструктуризації, висновок 
аудиторської компанії, витяг з рішення 
суду, бухгалтерська довідка) 

39 «Витрати 
майбутніх періодів» 

479.2 «Забезпечення 
на проведення 
реструктуризації 
другого типу» 

100000,0 

Оплата за послуги, товарно-
матеріальні цінності, які придбано для 
реструктуризації 

631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 

311 «Рахунки в 
банках» 

120000,0 

Оприбутковано запаси від 
постачальника (без передоплати) 

20 «Виробничі 
запаси» 

631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 

100000,0 

Відображено право на податковий 
кредит (до отримання податкової 
накладної) 

644/2 «Не 
підтверджений 
податковий кредит 
з ПДВ» 

631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 

20000,0 

Отримано податкову накладну 
(податкова накладна) 

641 «Розрахунки за 
ПДВ» 

644/2 «Не 
підтверджений 
податковий кредит з 
ПДВ» 

20000,0 

Відображення списаних резервів у 
складі витрат (Бухгалтерська довідка) 

977 «Інші витрати 
діяльності» 

39 «Витрати 
майбутніх періодів» 

100000,0 

Відображення фінансового результату 
(Бухгалтерська довідка) 

793 «Результат 
іншої діяльності» 

977 «Інші витрати 
діяльності» 

– 

 

 

При впровадженні реструктуризації як запобіжного засобу для 

уникнення банкрутства доцільним є впровадження окремого субрахунку 

«Забезпечення на проведення реструктуризації». Особливо актуальним це 

є для застосування на підприємствах, на яких зміни, що відбуваються в 

процесі реструктуризації, відображають у примітках до фінансовій 

звітності (підприємства, об’єднані в холдинги). 

При впровадженні реструктуризації 2-го типу рекомендовано 

доповнити субрахунки рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і 

платежів» введенням двох нових субрахунків:  

479.1 «Забезпечення на проведення реструктуризації першого типу»; 

479.2 «Забезпечення на проведення реструктуризації другого типу».  

Останній субрахунок 479.2 формується для розкриття інвестиційної 

сутності операцій з нарахування резервів на реструктуризацію другого типу і 

передбачає формування цільового резерву. 

Тобто при створенні забезпечень на реструктуризацію першого типу 

дебетують рахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності» і кредитують 

субрахунок 479 «Забезпечення на проведення реструктуризації». 

Використання субрахунку 479.2 «Забезпечення на проведення 

реструктуризації другого типу» передбачає кореспонденцію з рахунком 39 

«Витрати майбутніх періодів», за яким обліковуються витрати майбутніх 

звітних періодів. Тому до переліку витрат за рахунком 39 «Витрати 

майбутніх періодів» вводять витрати на проведення реструктуризації за 

другим типом (за інвестиційною діяльністю).  
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Субрахунки 479.1 «Забезпечення витрат на реструктуризацію першого 

типу» і 479.2 «Забезпечення витрат на реструктуризацію другого типу» 

рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» передбачають облік 

прямих витрат на реструктуризацію, які доцільно обліковувати за групами 

субрахунків 5–6-го порядку. 

Витрати на персонал: 

479.1.1. Наступні витрати на персонал при проведенні реструктуризації 

першого типу; 

479.2.1. Наступні витрати на персонал при проведенні реструктуризації 

другого типу. 

Витрати на організацію проведення реструктуризації: 

479.1.2. Наступні витрати на організацію проведення реструктуризації 

першого типу; 

479.2.2. Наступні витрати на організацію проведення реструктуризації 

другого типу. 

Майбутні витрати, пов’язані з оцінкою за справедливою вартістю: 

479.1.3. Забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних з оцінкою за 

справедливою вартістю; 

479.2.3. Забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних з оцінкою за 

справедливою вартістю. 

Забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних з виникненням обтяжливих 

контрактів, які безпосередньо пов’язані з реструктуризацією: 

479.1.4. Забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних з виникненням 

обтяжливих контрактів, які безпосередньо пов’язані з реструктуризацією; 

479.2.4. Забезпечення майбутніх витрат, пов’язаних з виникненням 

обтяжливих контрактів, які безпосередньо пов’язані з реструктуризацією. 

До витрат на реструктуризацію належать виплати винагороди 

персоналу, залученому до проведення реструктуризації. Якщо ці фахівці є 

суб’єктами підприємницької діяльності (СПД), жодних нарахувань або 

утримань по винагороді не проводиться. У разі, якщо залучені до процесу 

реструктуризації фахівці (кризові менеджери, юристи, технічний персонал) 

на час її проведення потрапляють у штат підприємства, то заробітна плата 

нараховується їм за чинним законодавством. Розмір резервів для виплат 

персоналу, який безпосередньо зайнятий у проведенні реструктуризації, 

доцільно розраховувати за середніми цінами на ринку персоналу (цінами 

аутстафінгу). 

Нарахування і виплата винагороди фахівцям, залученим до 

впровадження реструктуризації, відображається такими записами: 

Дт 94 «Інші витрати операційної діяльності» — Кт 631 «Розрахунки з 

вітчизняними постачальниками» (акт виконаних робіт); 

Дт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» — Кт 311 

«Рахунки в банках» (сплата винагороди залученим фахівцям на картковий 

рахунок).  
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При впровадженні реструктуризації другого типу доцільно 

використовувати для відображення забезпечення виплат відпусток 

персоналу, який залучено до штату підприємства у зв’язку з 

реструктуризацією підприємства. Цей рахунок може включати аналітику по 

прізвищах працівників, а може розподілятися по групах: 

479.1.2.1 «Виплати відпусток персоналу, залученому на період 

проведення реструктуризації»; 

479.1.2.2 «Виплати відпусток персоналу, переведеному на період 

проведення реструктуризації до відділу реструктуризації». 

Що стосується рахунків 479.1.2.3 «Додаткові пенсійні виплати, які 

пов’язані з реструктуризацією підприємства» і 479.1.2.4 «Забезпечення 

матеріального заохочення щодо впровадження реструктуризації», то перший 

з них (479.1.2.3) є найбільш актуальним для підприємств, які впроваджують 

реструктуризацію. 

Якщо компанія бере участь у державному пенсійному плані з 

встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію 

працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та 

небезпечними для здоров’я умовами, то доцільно рекомендувати визначену 

суму відображати як резерв з додаткового пенсійного забезпечення та інших 

виплат працівникам у складі довгострокових резервів компанії. До виплат за 

планами зі встановленими виплатами також належать одноразові виплати по 

закінченні трудової діяльності, зокрема при скороченні в результаті 

проведення реструктуризації та при виході на пенсію, які залежать від стажу 

роботи, рівня заробітної плати, умов праці. 

У Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) доцільно 

визначати сумарну величину витрат, пов’язаних з обліком виплат по 

закінченні трудової діяльності.  

Компанія може нараховувати такі резерві, пов’язані з виплатами 

працівникам: на забезпечення виплат відпусток та за вислугу, виплат 

персоналу при звільнення, виплат бонусів, на забезпечення виплат податків 

та зборів на фонд оплати праці.  

Рахунок 479.2. «Наступні витрати на організацію проведення 

реструктуризації» (аналітичний) включають витрати, які безпосередньо 

пов’язані з реструктуризацією, за винятком витрат на персонал.  

При впровадженні реструктуризації другого типу крім звичайних для 

проведення реструктуризації витрат виникають додаткові витрати, наприклад 

судові,  на опублікування повідомлень у пресі про початок реструктуризації 

та ін. Операції з оплати витрат на публікацію повідомлень у бухгалтерському 

обліку підприємства відображаються так: 

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками» — Кт 311 «Рахунки у 

банках» — на суму передоплати за друк оголошення щодо реструктуризації 

підприємства; 

Дт 949 «Витрати на реструктуризацію» — Кт 631 «Розрахунки з 

постачальниками» — на суму друку оголошення без ПДВ. 
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Як уже було зазначено вище, нарахування і виплата винагороди 

фахівцям, залученим до впровадження реструктуризації, відображається 

такими записами: 

Дт 94 «Інші витрати операційної діяльності» — Кт 631 «Розрахунки з 

вітчизняними постачальниками» (акт виконаних робіт); 

Дт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» — Кт 311 

«Рахунки в банках» (сплата винагороди залученим фахівцям на картковий 

рахунок).  

При впровадженні стратегії реструктуризації може істотно 

ускладнитися аналітичний та оперативний облік, оскільки відповідно до 

графіка погашення заборгованостей необхідно розподілити всі вимоги за 

черговістю і термінами їх погашення, нараховувати відсотки на ще 

невиконані зобов'язання, а також відстежувати виконання графіка погашення 

заборгованостей. 

Відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації, 

продажу майна, обліку додаткових витрат, розрахунків з кредиторами тощо 

здійснюється в загальноприйнятому порядку. 

Виходячи зі змісту операцій, які можуть відповідати визначенню 

реструктуризації (за МСБО 37), витрати на її здійснення слід відносити до 

інших витрат операційної діяльності або до складу адміністративних 

витрат. Тобто при створенні забезпечень реструктуризації дебетують 

субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності» і кредитують 

субрахунок 473 «Забезпечення інших зобов’язань» (Згідно з Планом 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, який був чинним до 

2012 р.).  

 

 

Пункт IV. Порядок обліку витрат після первісного визнання, 

 обмеження щодо включення деяких витрат д 

о забезпечення реструктуризації 

Оцінка як грошовий вимірник величини забезпечення не залишається 

незмінним показником. Можна виділити такі види оцінок: 

 оцінка на момент первісного визнання (первісна оцінка); 

 оцінка на дати наступних балансів. 

Оцінка на момент первісного визнання ґрунтується на інформації, 

доступній підприємству на цю дату. При цьому беруться до уваги різні 

факти, наприклад наявна практика розгляду аналогічних позовів, 

експертний висновок (професійне судження) за такою позовною вимогою. 

Методику первісної оцінки забезпечення закріплено в п. 16 П(С)БО 11 

«Зобов’язання». 

Забезпечення поточних зобов’язань відображають у балансі за сумою 

погашення, тобто за обліковою оцінкою ресурсів, необхідних для погашення 

відповідного зобов’язання, на дату балансу. Забезпечення для відшкодування 
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витрат на реструктуризацію визначається за сумою прямих витрат, які не 

пов’язані з діяльністю підприємства, що триває. 

При оцінці забезпечення довгострокових зобов’язань має 

враховуватися фактор часу, тому такі резерви формуються на суму 

теперішньої їх вартості, тобто сума майбутніх платежів, яка буде потрібна, як 

очікується, для погашення зобов’язання у процесі звичайної діяльності 

підприємства, дисконтується. 

При оцінці як забезпечення поточних зобов’язань, так і забезпечення 

довгострокових зобов’язань обов’язково слід брати до уваги суму 

очікуваного відшкодування. 

Увага до методичних аспектів формування забезпечення наступних 

витрат на реструктуризацію пов’язана з відсутністю у П(С)БО 11 

«Зобов’язання» визначення економічної сутності реструктуризації для 

облікових цілей і методичних вказівок щодо формування резерву в обліку. 

Забезпеченню наступних витрат на реструктуризацію присвячено пункт 15 і 

частково пункт 16 П(С)БО 11 «Зобов’язання». У пункті 15 лише побіжно 

зазначено, що цей вид резервів формується виключно за наявності 

затвердженого керівництвом плану реструктуризації. В 2003 р. було 

прийнято П(С)БО 27 «Діяльність, що припиняється», в якому також 

мимохідь згадано про забезпечення наступних витрат на реструктуризацію, 

але методики його створення в обліку не наведено 

Розглянемо методичні аспекти обліку операцій формування 

забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів. У П(С)БО 11 «Зобов’язання» наведено визначення 

терміна «обтяжливий контракт» — це контракт, витрати (яких не можна 

уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди 

від його завершення. Отже, забезпечення наступних витрат на виконання 

зобов’язань щодо обтяжливих контрактів формується для покриття тієї 

суми витрат підприємства, яка перевищує економічні вигоди від 

обтяжливого контракту, тобто під очікувані збитки від виконання 

підприємством своїх зобов’язань за контрактом. Тут виникає явне 

протиріччя між визначенням очікуваних збитків від виконання зобов’язань 

за контрактом і пунктом 14 П(С)БО 11, який забороняє бухгалтеру 

створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності 

підприємства. Крім того, П(С)БО 11 не наводить жодної вказівки щодо 

методики формування забезпечення в бухгалтерському обліку. Це 

спричинює дуже низьку активність українських підприємств при 

формуванні такого резерву. 

 

 

V. Інвентаризація резервів на реструктуризацію 

Організація інвентаризації резервів на реструктуризацію 

підприємства — важлива складова обліково-контрольного забезпечення 



294 
 

діяльності підприємств при впровадженні в умовах кризи стратегії 

реструктуризації на всіх стадіях (рис. М1). 

 

 

 

Рис. М1. Методичні підходи до проведення інвентаризації резервів на 

реструктуризацію 

 

 

 

Розроблена базова (теоретична) модель інвентаризації резервів на 

реструктуризацію та активів на їх покриття дає змогу створювати варіативні 

(практичні) моделі повної інвентаризації резервів на реструктуризацію для 

кожного конкретного підприємства, що на сьогодні є необхідною умовою 

забезпечення їх існування в умовах кризи. 

Етапи проведення інвентаризації резервів на реструктуризацію в 

базовій моделі наведено в табл. М4. 

Методичні підходи до проведення інвентаризації  

резервів на реструктуризацію 

 

Обов’язкову інвентаризацію резервів на реструктуризацію та джерел на їх покриття 

проводять перед складанням річної звітності в період 3 місяців до дати балансу, а 

невикористаних — у період 2 місяців до дати балансу. 

 

 

До акта інвентаризації  резервів на реструктуризацію та джерел на їх покриття 

включають визначену за результатами інвентаризації суму резервів на 

реструктуризацію, а також відповідні суми за даними бухгалтерського обліку. 

 

 

Залишок резервів на реструктуризацію станом на кінець звітного року визначають, 

виходячи з різниці між сумою нарахованого резерву на початок реструктуризації та 

сумами сплат за роботи і послуги, які використовувалися безпосередньо на 

реструктуризацію. 

 

 

При інвентаризації резерву на реструктуризацію перевіряють обґрунтованість 

визначення суми резерву на підставі аналізу застосування механізму (методу) 

розрахунку резерву на реструктуризацію, встановленого відповідно до облікової 

політики. 
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Таблиця М4 

Етапи інвентаризації резервів на реструктуризацію в базовій моделі 

 
Стадія 

 

Мета 

 

Завдання 

 

Суб’єкти 

 

Процедури 

 

Прийоми 

 

Перша стадія.  

Організаційна 

Визначення мети, 

завдань, суб’єктів, 

об’єктів 

інвентаризації 

резервів в умовах 

кризових змін 

Розроблення 

програми дій, 

спрямованих на 

розвиток підприємств 

холдингу в умовах 

кризи  

Керівництво 

підприємств. 

Керівництво 

холдингу. 

Інвентаризаційні 

комісії на 

підприємствах 

Підготовка наказу на проведення 

інвентаризації по холдингу. 

Створення інвентаризаційних комісій 

на підприємствах. 

Створення комісії з консолідації даних  

Документальні 

прийоми  

Друга стадія. 

Підготовча   

Підготовка 

відділу 

бухгалтерського 

обліку, служби 

внутрішнього 

аудиту до 

проведення 

інвентаризації  

Документальне 

забезпечення процесу 

інвентаризації 

резервів на 

реструктуризацію та 

активів на їх покриття  

Керівництво 

підприємств. 

Керівництво 

холдингу 

Перевірка договорів на повну 

матеріальну відповідальність. 

Отримання розписок від матеріально 

відповідальних осіб. 

Огляд місця проведення 

інвентаризації. 

Перевірка ваговимірювального 

виведення залишків активів.  

Формування інвентаризаційних 

описів  

Нормативно-

правова перевірка. 

Дослідження 

документів. 

Огляд. 

Опитування 

Третя стадія.  

Технологічна  

Отримання 

фактичних даних 

про наявність, 

стан та оцінку 

активів на 

покриття резервів 

Визначення фактичної 

наявності, стану, 

правильності 

визнання та оцінки 

активів на покриття 

резервів.  

Документування 

отриманих даних  

Внутрішній 

контроль.  

Інвентаризаційна 

комісія. 

Матеріально 

відповідальні 

особи  

Безпосередня перевірка фактичної 

наявності та стану активів, 

правильності їх визнання та оцінки. 

Дотримання умов та порядку розвитку 

активів, правил утримання та 

експлуатації основних засобів. 

Оформлення та передача 

інвентаризаційних описів до 

бухгалтерії 

Документальні 

прийоми. 

Визнання активів.  

Оцінка активів і 

зобов’язань 

(загальні методи 

оцінки в холдингу) 
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Закінчення таблиці М4 

 

Четверта 

стадія.  
Аналітична 

Порівняння даних 
з обліку з 
документами 
щодо проведення 
реструктуризації  

Визначення 
відповідності 
облікових даних щодо 
резервів на 
реструктуризацію з 
Програмою 
реструктуризації.   
Документальне 
відображення даних 
порівняльно-
аналітичної роботи 

Внутрішній 

контроль. 

Інвентаризаційн

а комісія. 

Працівники 
бухгалтерії 

Відділ 
реструктуризації 

Занесення облікових даних в описи і 

порівняння їх з фактичними даними. 

Складання порівняльних відомостей. 

Аналіз причин виникнення відхилень. 

Проведення розрахунків величини 
природного убутку, а також розміру 
збитків, завданих винними особами, які 
отримано в наслідок проведення 
реструктуризації 

Групування результатів. 

Порівняння.  

Економіко-

математичні 

розрахунки. 
Юридичне 
обґрунтування 

П'ята стадія. 
Результативна 

Визначення 
результатів 
інвентаризації 

Визначення кінцевих 
результатів 
інвентаризації.  

Документування 
результатів 
інвентаризації 

Керівництво 
холдингу.  

Керівництво 
підприємств.  

Внутрішній 
контроль.  

Інвентаризаційна 
комісія 

Визначення кінцевих результатів 
інвентаризації. 

Формування і затвердження протоколу 
інвентаризації. 

Відображення в обліку і звітності 
результатів проведеної інвентаризації 

Групування 
результатів. 

Документування 
результатів 

Шоста стадія. 
Управлінська  

Виявлення та 
аналіз недоліків в 
організації та 
методиці 
інвентаризації 
резервів на 
реструктуризацію 
для її 
удосконалення  

Оцінка та аналіз 
результатів 
інвентаризації 
резервів на 
реструктуризацію та 
джерел їх покриття.  

Прийняття рішень за 
результатами 
інвентаризації  

Керівництво 
холдингу. 

Керівництво 
підприємств. 

Внутрішній 
контроль. 

Інвентаризаційн
а комісія. 

Відділ 
проведення 
реструктуризації  

Здійснення аналізу остаточних 
результатів інвентаризації. 

Визначення ефективності чинної 
системи контролю за резервами на 
реструктуризацію та джерелами їх 
покриття  на підприємстві. 

Визначення впливу результатів 
інвентаризації резервів та джерел їх 
покриття на фінансовий стан 
підприємства. 

Порівняння. 

Економіко-математичні 
розрахунки. 

Групування. 

Оцінка та аналіз 
результатів. 

Документування 
результатів. 

Контроль результатів 
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VI. Резерви під  охорону довкілля в умовах реструктуризації 

На більшості підприємств доцільно створювати резерви під 

природоохоронні зобов'язання щодо до об'єктів, які належать компанії зараз 

або належали їй в минулому, а також таких об'єктів, які компанія орендує, 

або тих, що належать третім особам у різних кранах світу. Зазначені резерви 

являють собою оцінки сум, які підлягають виплаті в цей момент або, як 

очікується, у майбутньому, і враховують низку інших потенційно 

відповідальних сторін (ПВС) по кожному з об'єктів, а також найменування й 

фінансовий стан таких сторін у світлі солідарного характеру певних 

зобов'язань. 

Якщо очікується, що витрати, які належать до природоохоронного 

зобов’язання, не будуть понесені впродовж певного часу, то вони підлягають 

дисконтуванню.  

Отже, з огляду на потребу в розробленні методичних підходів до 

дисконтування резервів на реструктуризацію передусім необхідно визначити 

ознаки знецінення активів.  

 

VII. Облік закриття резервів 

В обліковій політиці підприємства витрати на її здійснення слід 

відносити до інших витрат операційної діяльності або до складу 

адміністративних витрат. Тобто при створенні забезпечень реструктуризації 

дебетують субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності» і 

кредитують субрахунок 473 «Забезпечення інших зобов’язань» (згідно з 

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, що був чинний до 

2012 р.). При використанні створеного забезпечення дебетують субрахунок 

473 «Забезпечення інших зобов’язань» і кредитують рахунки активів і 

зобов’язань. У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення 

майбутніх зобов’язань сума такого забезпечення, згідно з П(С)БО 11, 

підлягає сторнуванню (Дт 949 — Кт 473). Однак у випадку, якщо 

необхідність коригування припадає на інший обліковий період (рік), виникне 

від’ємна сума інших операційних витрат, що не відповідає економічній 

сутності витрат (є методично неправомірним), а тому доцільно таке 

коригування відносити до іншого операційного доходу (Кт 791), дебетуючи 

субрахунок 473.  

 

VIII. Особливості відображення у звітності резервів  

на реструктуризацію 

Звітність — ще один елемент обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації підприємства, який зазнає значних змін при впровадженні 

стратегії реструктуризації, а отже, в практичних моделях при цьому 

відбуваються значні варіативні зміни. 

У чинній формі Балансу (Звіті про фінансовий стан) забезпечення 

(резерви) майбутніх витрат і платежів мають безпосереднє відображення у 
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розділі ІІІ пасиву балансу «Поточні зобов’язання та забезпечення» у рядках 

1660 «Поточні забезпечення» і 1690 «Інші поточні зобов’язання». 

Структура та стан пасивів мають бути такими, щоб покривати суму 

резервів на реструктуризацію, а також щоб бути високоліквідними. 

У Балансі у складі забезпечень (резервів) наступних витрат і платежів 

відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі, 

величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки 

шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового 

фінансування та цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших 

джерел, вказує на те, що таке змішування є невиправданим і щонайменше 

потребує змінення назва розділу ІІ пасиву. 

Враховуючи зміни у кодуванні рядків форм фінансової звітності у 

зв’язку з втратою чинності П(С)БО 2 «Баланс» на набуттям чинності 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» пропонуємо таку 

форму Балансу (Звіту про фінансовий стан) (табл. М5). 

 

Таблиця М5 

Витяг з Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець 

звітного періоду 

ІІІ Поточні зобов’язання та 

забезпечення 

   

Поточні забезпечення  1660 100 200 

Інші поточні зобов’язання 1690 15 18 

Усього за розділом ІІ 1695 115 218 

 

Так, у рядку 1660 «Поточні забезпечення» відображатиметься сума 

забезпечень, які планується використати протягом 12 місяців з дати балансу 

для покриття витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створено або 

інакше сформованого на підприємстві резерву виплат персоналу, тобто 

кредитове сальдо за субрахунком 471; залишки на дату балансу 

сформованого на підприємстві резерву гарантійних зобов’язань, тобто 

кредитове сальдо за субрахунком 473. 

У рядку 1690 «Інші поточні зобов’язання» наводяться суми 

зобов’язань, для відображення яких за ознаками суттєвості неможливо було 

виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до інших статей, 

наведених у розділі «Поточні зобов’язання та забезпечення», тобто  

відображаються залишки резервів, які обліковуються на субрахунках 472, 

474, 477, 478, 479 з урахуванням внесених нами пропозицій щодо змін до 

Плану рахунків. 

Інформацію стосовно всіх інших різновидів резерву майбутніх витрат і 

платежів, що можуть формуватися на підприємстві добровільно за рішенням 

керівництва, зведено в рядку 1660 балансу. 
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Крім того, в Балансі виділено вписувані рядки, які заповнюються у разі 

потреби (табл. М6).  

 

Таблиця М6 

Звіт про стан та рух резервів на  

на реструктуризацію на 31 грудня 2018 р. 
2 1 1 № З/П 

№ 12 від 01.01.2018 р. № 11 від 01.01.2018 р. 2 

№ та дата затвердженого 

керівником підприємства 

плану на реструктуризацію 

Нарахування і сплата 

фінансових штрафів до 

бюджету через проведення 

реструктуризації 

Вихідна допомога 

працівникам; нарахування і 

сплата штрафів контрагентам 

за порушення умов договору 

через проведення 

реструктуризації підприємства 

3 Перелік заходів, 

визначений згідно з 

планом реструктуризації 

підприємства: звільнення 

частки персоналу, 

розірвання угод*  

2018 рік 2018 рік 4 
Строки виконання цих 

заходів 

70 000,00 100 200,00 5 
Загальна сума витрат, 

спричинених нею, грн 

30 000,00 90 000,00 6 
В тому числі сума прямих 

витрат, грн. 

01.01.2018 р. 01.01.2018 р. 7 
Дата оприлюднення плану 

реструктуризації 

01.01.2018–01.01.2019 01.01.2018–01.01.2019 8 Період нарахування резерву 

щомісячна щомісячна 9 
Частота відрахувань 

до резерву 

01 числа щомісяця протягом 

2018 р. 

01 числа щомісяця протягом 

2018 р. 
10 Дата Формування 

резерву 
2 500,00*12 7 500,00*12 11 Сума, грн 

31.12.2018 р. 31.12.2018 р. 12 Дата Використання 

резерву 30 000,00 90 000,00 13 Сума, грн 

І І 14 
Залишок резерву на кінець 

періоду, грн 

 

Отже, у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) 

(ф. № 2) наслідки здійснених операцій у частині резервів майбутніх витрат і 

платежів відображаються у складі:  

 адміністративних витрат (рядок 2130); 

 витрат на збут (рядок 2150); 

 інших операційних витрат (рядок 2180). 

 

ІХ. Загальні положення щодо контролю  

за формуванням та використанням резервів на підприємстві  

Основне завдання контролю за впровадженням реструктуризації  

полягає у зниженні ризиків діяльності — ризиків прийняття 

необґрунтованих рішень, які впливають на коливання фінансового 



300 
 

результату підприємства. Слід зазначити, що разом з ризиками 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності є ще ризики 

зовнішнього середовища.  

Одним з найважливіших завдань внутрішнього аудиту є визначення 

ступеня забезпеченості процесу реструктуризації власними та 

інвестиційними коштами. Аналіз з використанням методу порівняльної 

статистики щодо капітальних інвестицій суб’єктів господарювання основних 

галузей за роками дозволяє дійти висновку про стійкий тренд стосовно 

наявності інвестиційних ресурсів на підприємствах промисловості. 

При розрахунках доцільно також використовувати формулу, яка 

характеризує наявність у підприємства власних оборотних коштів, 

необхідних для покриття активами резервів підприємства: 

 

Кз =
IVп−I𝑎

II𝑎
,      (1) 

 

де Іа — підсумок розділу І активу балансу; ІVп — підсумок розділу ІV пасиву 

балансу; ІІа — підсумок розділу ІІ активу балансу. Нормативна вимога: 

Ко ≥ 0,1. 

Відділ внутрішнього аудиту за результатами аналізу статистичних 

даних щодо капітальних інвестицій у галузі та даних щодо досліджуваних 

підприємств розробляє бюджет реструктуризації підприємства, основною 

метою якого є недопущення  дисбалансу між видами діяльності 

підприємства (інвестиційною, операційною, фінансовою) та корегування 

наявної базової моделі обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації підприємства. 

Неврегульованість операційної, фінансової та інвестиційної стратегій 

діяльності підприємства призводить до викривлення запланованих 

результатів і, як наслідок, до неефективності управління операційною, 

фінансовою та інвестиційною діяльністю. З метою виявлення відхилень 

різних форм діяльності підприємства розроблено відомість відхилень, яка є 

внутрішнім документом та входить до інформаційного модулю 

реструктуризації підприємства. 

Забезпеченість власними коштами характеризує наявність у 

підприємства власних оборотних коштів, необхідних для покриття активами 

резерв підприємства, та визначається за формулою (1).  

Власні оборотні кошти економічного суб’єкта характеризує 

абсолютний показник, сформований на порівнянні певних груп активу і 

пасиву бухгалтерського балансу економічного суб’єкта. Для визначення 

забезпеченості економічного суб’єкта власними оборотними засобами, 

необхідними для проведення реструктуризації, можна використовувати і 

відносні коефіцієнти (табл. М7), наприклад коефіцієнт забезпеченості 

економічного суб’єкта власними оборотними коштами і рівень 

забезпеченості економічного суб’єкта власними оборотними засобами. Ці 

коефіцієнти можуть розраховуватися також у відсотках. 
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Таблиця М7 

Показники власних оборотних коштів і рівня забезпеченості економічного 

суб’єкта власними оборотними засобами 

 

Найменування показника  Розрахункова формула 
Нормативне 

обмеження 

Власні оборотні кошти ВОК = П4 − А4 — 

Коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними 

коштами 

КВОК =
ВОК

Оборотні активи
 > 0,1 

Коефіцієнт забезпеченості 

запасів власними джерелами 

фінансування 
Кзабезпеч  запасів СІФ =

ВОК

А3
× 100% < 1 

Рівень забезпеченості 

власними оборотними 

засобами 
Крів забезпеч ВОК =

ВОК − А3

А3
× 100% > 0 

 

Сенс коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами 

полягає в тому, що найбільш низьколіквідні необоротні активи економічного 

суб’єкта повинні фінансуватися його власним капіталом. Більше того, має 

залишитися ще деяка частина власного капіталу економічного суб’єкта для 

фінансування його поточної діяльності, формуючи частку оборотних активів, 

і чим більша ця частка, тим стійкіша діяльність економічного суб’єкта. 

Вважається, що значення цього коефіцієнта перебуває на рівні 0,1 і вище. 

Інакше кажучи, оборотні активи для стійкої діяльності економічного суб’єкта 

мають бути сформовані на 10 % за рахунок його власного капіталу. 

 

X. Контроль за обліком резервів на реструктуризацію 

З метою зниження впливу ризиків необхідно проаналізувати принципи, 

за якими ведеться облік (тобто проаналізувати облікову політику). 

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ потребує від 

керівництва винесення професійних суджень, оцінок та припущень, що 

впливають на застосування принципів облікової політики та суми активів та 

зобов’язань, доходів і витрат, які показано у фінансовій звітності. Такі оцінки 

ґрунтуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за певних 

обставин вважаються аргументованими і за результатами яких роблять 

судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань, інформація про 

які недоступна з інших джерел. Хоча ці оцінки робляться на наявній у 

керівництва інформації про поточні події, фактичні результати можуть 

зрештою відрізнятися від них. 

З метою зниження ризиків діяльності (інвестиційної, фінансової, 

операційної) запропоновано робочі документи внутрішнього аудиту, а саме: 

«Відомість виявлених відхилень відображення фінансових результатів від 
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різних видів діяльності у «Звіті про фінансові результати», яку 

рекомендовано надавати керівництву холдингу, акціонерам разом з 

аудиторським звітом (при проведенні внутрішнього аудиту), та відомість 

оцінювання впливу ризику на вартість капіталу підприємства з метою 

визначення необхідності впровадження запобіжних заходів щодо виникнення 

ознак банкрутства (табл. М8). 
 

Таблиця М8 

Відомість виявлених відхилень відображення фінансових результатів  

від різних видів діяльності у «Звіті про фінансові результати» 

 

Вид 

діяльності 

Суми 

доходів, грн 

Суми витрат, 

грн 

Фінансовий  

результат, грн 

Відхилення 

фінансового 

результату, 

грн 

Рівень 

суттєвості 

в
ід

о
б

р
аж

ен
і 

 

у
 з

в
іт
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р
о
зр

ах
о
в
ан

і 
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р
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и
 

в
ід
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і 
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в
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о
в
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і 
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в
ід

о
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р
аж

ен
и

й
 у

 

зв
іт

і 

р
о
зр

ах
о
в
ан

и
й

 

ау
д

и
то

р
ам

и
 

Звичайна діяльність 

основна         

інша  

операційна 

        

інвестиційна         

фінансова         

 

Завданням внутрішнього аудиту є встановлення визначеної межі, 

дотримуючись якої суб’єкт господарювання може ризикувати, або, 

інакше кажучи, допустимих норм втрат від операцій пов’язаних з 

ризиком, що не порушують принципів його господарювання. 

Для визначення ризиків діяльності зазвичай застосовують методики 

економічного аналізу фінансового стану підприємств (табл. М9). 
 

Таблиця М9 

Залежність між структурою грошових потоків  

та якістю управління підприємством 

 
Грошові потоки  

за видами діяльності  

Варіанти співвідношення чистих грошових потоків 

за видами діяльності 

Операційна  Додатний (+) Додатний (+) Від’ємний (–) 

Інвестиційна  Від’ємний (–) Від’ємний (–) Додатний (+) 

Фінансова  Від’ємний (–) Додатний (+) Додатний (+) 

Ступінь захисту  

підприємства від 

ризиків  

Добрий Нормальний Кризовий 

 

Рівень суттєвості ризиків доцільно визначати за допомогою бальної 

оцінки.  
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Надання повної інформації користувачам фінансової звітності 

підприємства. Одним з основних завдань внутрішнього аудиту на 

підприємствах, які за орієнтир своєї діяльності беруть надання звітності 

можливим інвесторам, є контроль за проведенням оцінки майна. При 

дослідженні особливостей формування обліково-контрольного забезпечення 

діяльності підприємств України в умовах кризи оцінка за справедливою 

вартістю всіх видів активів та зобов’язань має особливе значення, її 

застосування регламентовано умовами визнання реструктуризації діяльності 

підприємства під час кризи та міжнародними стандартами, зокрема МСБО 37 

[137].  

У положеннях з бухгалтерського обліку передбачено, що 

організація перевіряє на кожну звітну дату наявність будь-яких ознак, що 

свідчать про знецінення активів. У міжнародних стандартах фінансової 

звітності немає повного переліку ознак знецінення активів. Відповідно до 

МСБО 2 «Запаси», причини знецінення запасів можуть бути такі: 

 загальне падіння ринкових цін на запаси; 

 фізичне пошкодження; 

 моральне старіння; 

 додаткові витрати, необхідні для завершення процесу 

виготовлення виробу та його реалізації. 

Відповідно до МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та 

оцінка», на кожну звітну дату організація аналізує, чи є об'єктивні докази 

знецінення фінансового активу. Прикладами факторів, які необхідно 

розглянути згідно з МСФЗ 39, є такі: значні фінансові труднощі 

організації-емітента, висока ймовірність банкрутства компанії-емітента, 

порушення емітентом зобов'язань (наприклад, з виплати відсотків), 

припинення торгів за окремими цінними паперами тощо). 

 

Контроль за переоцінкою резервів. Необхідно визначити ознаки 

знецінення активів, що виникають при проведенні реструктуризації, 

табл. М10. 
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Таблиця М10 

Ознаки знецінення активів 

 
Вид активів Ознаки знецінення активів 

1. Матеріально-

виробничі запаси 

1.1. Падіння ринкових цін; 

1.2. Моральне старіння (значні зміни в технологіях, економічних 

умовах, законодавстві); 

1.3. Часткове фізичне пошкодження матеріальних цінностей; 

1.4. Тривале невикористання матеріальних цінностей; 

1.5. Заплановані скорочення, припинення виробничої діяльності; 

1.6. Додаткові витрати, необхідні для завершення процесу 

виготовлення виробу та його реалізації 

2. Дебіторська  

заборгованість 

2.1. Прострочення оплати відповідно до умов договору; 

2.2. Відсутність забезпечення дебіторської заборгованості (гарантії, 

банківського поручительства, застави); 

2.3. Банкрутство, ліквідація, зникнення дебітора; 

2.4. Рішення дебітора щодо впровадження процесу ліквідації; 

2.5. Значні фінансові труднощі боржника; 

2.6. Інші ознаки (криза, дефолт, погіршення економічної ситуації в 

галузі, регіоні або країні) 

3. Фінансові 

вкладення, які не 

мають поточної 

ринкової вартості 

3.1. Поява в емітента цінних паперів, які є власністю організації, 

або у її боржника за договором позики — ознак банкрутства. 

Оголошення емітента або боржника  банкрутом; 

3.2. Вчинення на ринку цінних паперів значної кількості угод з 

аналогічними цінними паперами за ціною, істотно нижчою за їх 

облікову вартість; 

3.3. Відсутність або значне зниження надходжень від фінансових 

вкладень у вигляді відсотків або дивідендів за високої ймовірності 

подальшого зменшення цих надходжень; 

3.4. Плани щодо реструктуризації  чи ліквідації  підприємства;  

3.5. Визнання збитку від знецінення цього виду фінансових 

вкладень у минулому звітному періоді; 

3.7. Значні фінансові труднощі організації-емітента 
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ДОДАТОК Н 

ФОРМА № 1. БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН).  

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЗЕРВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 

 

 

 

  

Форма № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

Розкриття інформації про резерви реструктуризації 

Чинна практика розкриття інформації про резерви на реструктуризацію 

Забезпечення реалізації контрольної функції бухгалтерського обліку,  

а також якісних вимог та принципів складання фінансової звітності 

Резерви на реструктуризацію у складі зобов’язань підприємства 

Наслідки використання чинної практики розкриття інформації  

про резерви на реструктуризацію 

Надання неповної інформації для прийняття рішень зацікавленими 

користувачами, порушення принципів складання фінансової звітності 

підприємства (розкриття повної інформації) 

Пропозиції з удосконалення розкриття інформації  

про резерви на реструктуризацію 

 у формі № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 

 

У розділі «Зобов’язання» додати такі рядки:  

рядок 1690 «Інші поточні зобов’язання» доповнити: рядком 1691 «Забезпечення 

на реструктуризацію» (у разі реструктуризації 2-го типу) 
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ДОДАТОК П 

ПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ У ФОРМАХ ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 

 

Чинна практика Пропозиції 

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»  

(Звіт про сукупний дохід) 

Рядок 2180 «Інші операційні витрати» =  

рядок 2181 + рядок 2182  

2181 

У цьому рядку відображають: 

– собівартість реалізованих виробничих 

запасів, необоротних активів, утримуваних 

для продажу, і групи вибуття; 

– втрати від операційних курсових різниць; 

– втрати від знецінення запасів; 

– відрахування на створення резерву 

сумнівних боргів і суми списаної понад 

резерв безнадійної дебіторської 

заборгованості; 

– визнані економічні (фінансові) санкції 

2182 

– відрахування на забезпечення майбутніх 

операційних витрат; 

– інші витрати, що виникають у процесі 

операційної діяльності підприємства (крім 

витрат, які включають до собівартості 

продукції, товарів, робіт, послуг) 

Рядок 2180 «Інші операційні витрати» = 

рядок 2181 + рядок 2182 + рядок 2183  

2181 
У цьому рядку відображають: 

– собівартість реалізованих виробничих 

запасів, необоротних активів, утримуваних 

для продажу, і групи вибуття; 

– втрати від операційних курсових різниць; 

– втрати від знецінення запасів; 

– відрахування на створення резерву 

сумнівних боргів і суми списаної понад 

резерв безнадійної дебіторської 

заборгованості; 

– визнані економічні (фінансові) санкції 

2182 

– відрахування на забезпечення майбутніх 

операційних витрат; 

2183* 

– відрахування на забезпечення майбутніх 

операційних витрат для проведення 

реструктуризації; 

– інші витрати, що виникають у процесі 

операційної діяльності підприємства (крім 

витрат, які включають до собівартості 

продукції, товарів, робіт, послуг) 

Форма № 5 «Примітки до річної звітності» 

Рядок 490 «Інші операційні доходи і витрати» 

Оборот за Дт субрахунок 719  

Оборот за Кт субрахунок 940, 941, 942, 944, 

946, 947, 949 

 

У т.ч.  відрахування до резерву сумнівних 

боргів  

Дт 491 Кт 38 за звітний період  

У т.ч. відрахування до резерву майбутніх 

витрат на реструктуризацію  

Дт 94 Кт 47* 

Рядок 630 «Інші доходи і витрати»  

Оборот за Кт рахунку 977  

Обороти за рахунком .97  
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ДОДАТОК Р 

ФОРМА АКТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ  

НА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ 

(на основі додатку № 12 до п. 9.3 Методичних рекомендацій з інвентаризації основних засобів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного 

виробництва сільськогосподарських підприємств) 

 ТОВ «Євроклас»   
 (підприємство, організація) 

Акт 

інвентаризації забезпечень майбутніх 

витрат і платежів 

Номер Дата  

складання 

 

документа  

1 05.12.2018  

 

 
На підставі наказу (розпорядження) від «20» листопада 2018 р. № 103 проведена 

інвентаризація забезпечення майбутніх витрат і платежів станом на «30» листопада 

2018 р. 

 

 

При інвентаризації установлено таке: 

Балансовий рахунок № 47 
№ 

з/

п 

Вид 

забезпечення 

Сума 

забезпе-

чення на 

початок 

звітного 

року 

Нарахо-

вано 

забезпе-

чень з 

початку 

звітного 

року 

Списано 

забезпечень 

протягом 

звітного 

року до 

початку 

інвентари-

зації 

Сума 

забезпе-

чення  

за даними 

бухгалтер-

ського 

обліку 

Розрахун-

ковий 

залишок 

забезпе-

чення  

за даними 

інвентари-

зації 

Результати 

інвентаризації 

п
ід

ля
га

є 

ст
ор

н
ув

ан
н
ю

 

п
ід

л
я
га

є 

д
о
н

ар
ах

у
в
ан

н
ю

 

1 Забезпечення 

майбутніх 

витрат на 

реструктури-

зацію 

59839,46 126113,15 166215,34 19737,27 15287,40 4449,87 — 

Разом 59839,46 126113,15 166215,34 19737,27 15287,40 4449,87 — 

 

 
Голова комісії   Головний економіст  Петров    П.Б. Петров  
   (посада)   (підпис)   (і., по б., прізвище) 
 

 
Члени комісії:   Бухгалтер   Крилов    В.В. Крилов  
   (посада)   (підпис)   (і., по б., прізвище) 

 
   Менеджер із збуту  Васильчук   І.В. Васильчук  
   (посада)   (підпис)   (і., по б., прізвище)  
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ДОДАТОК С 

ПРОЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ЗВІТУ ПІДПРИЄМСТВА  

ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СТРАТЕГІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
 

Інформаційно-інвестиційний проспект — це достовірна і комплексна 

інформація про фінансово-господарський стан підприємства, яка дасть 

можливість інвестору (кредитору) прийняти рішення про надання фінансово-

кредитних ресурсів чи придбання підприємства (його частини). Проспект 

повинен бути прозорим і зрозумілим настільки, щоб інвестор (кредитор) зміг 

комплексно (повною мірою) оцінити всі ризики від прийнятого ним 

управлінського рішення. 

Інформаційно-інвестиційний проспект про капіталізовану власність 

необхідно розпочати з титульної сторінки, на якій розмістити дані про 

найменування підприємства, комерційні позначення найменування, фірмові 

знаки (за наявності). 

Наступний пункт проспекту – «Короткий опис» — найважливіший, 

оскільки в ньому стисло (до 5 сторінок) наведено основну інформацію про 

підприємство (у прикладі — сільськогосподарське). Важливою для інвестора 

(кредитора) є, зокрема, інформація про частку, яку займає підприємство на 

ринках продукції, товарів, робіт (послуг). 

 

Таблиця С1 

Зміст інформаційно-інвестиційного проспекту про капітальну власність 

 в умовах впровадження процесу реструктуризації діяльності підприємства  
 

Пункти проспекту Інформація 

Титульна сторінка Найменування підприємства, комерційні позначення найменування, 
фірмові знаки (за наявності), підпис керівника підприємства, рік 
звітної інформації 

Короткий опис Організаційно-правова форма, основні види діяльності, розмір 
власного капіталу, середньооблікова чисельність працівників, склад 
адміністративного персоналу; частка підприємства на ринках 
товарів, робіт і послуг; графічне зображення фінансових результатів 
за останні п’ять років у порівнянні з конкурентами, характеристики 
кредитного портфеля і проблемних активів, інформація про 
обслуговуючі банки, дані про невирішені судові спори 

1. Загальна інформація 

1.1. Реєстраційні 
дані 

Повна і скорочена назва підприємства; дата, серія і номер свідоцтва 
про державну реєстрацію; адреса реєстрації і код ЄДРПОУ, 
географія фактичного розміщення потужностей, банківські 
реквізити, контактні дані, офіційний сайт 

1.2. Засновники,  
адміністративний  
персонал 

Інформація про засновників і менеджмент (персональні дані, частки 
участі в капіталі), дані про пов’язаних осіб, дані про якісні та 
освітньо-кваліфікаційні характеристики адміністративного 
персоналу (директор, головний бухгалтер, голова наглядового 
органу) 
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Продовження табл. С1 

1.3. Організаційно- 
функціональна  
структура  

Організаційна схема роботи підприємства, центри відповідальності, 
структурні підрозділи (філії, дочірні підприємства), стратегічні плани 
щодо зміни організаційно-функціональної структури підприємства 

1.4. Основні етапи  
розвитку 

Найважливіші події підприємства: рік заснування, періоди значних 
успіхів, членство в міжнародних об’єднаннях товаровиробників, 
відзнаки якості продукції, визнання досягнень персоналу; презентації 
продукції, товарів, робіт (послуг) на всеукраїнських та міжнародних 
заходах 

1.5. Види 

діяльності 

Види діяльності за КВЕД, визначені в дозвільних документах; плани 

щодо можливостей диверсифікації бізнесу (переорієнтація на 

переробку сировини, капітальне будівництво, «зелений» туризм тощо) 

1.6. Відомості про  

найнятий персонал 

Вимоги до персоналу при прийомі на роботу, освітньо-кваліфікаційні 

рівні працівників, вимоги до трудового стажу, плинність кадрів, умови 

роботи і оплати праці, бонуси та соціальні гарантії 

2. Характеристика ділової активності 

2.1. Продукція, 

товари, роботи 

(послуги) 

Види продукції, товарів, робіт і послуг підприємства; характеристика 

ринків за видами діяльності, оцінка наявних ризиків, можливостей і 

доцільності нарощування обсягів діяльності, перспективи 

використання інноваційних технологій, шляхи втілення розроблених 

інвестиційних проєктів 

2.2. Маркетингова  

політика 

Канали реалізації продукції, товарів, робіт (послуг); поділ 

маркетингової мережі на географічні сегменти, частка основних 

покупців у загальному обсязі реалізації, ризики втрати традиційних 

покупців, варіанти нівелювання ризиків втрати каналів збуту, 

система ціноутворення (джерела інформації про ціни (оптові ринки, 

статистичні дані, ціни основних гравців на ринку тощо) 

2.3. SWOT-аналіз  

маркетингової  

діяльності 

Сильні сторони (переваги маркетингової політики), слабкі сторони 

(недоліки організації збуту продукції, товарів, робіт (послуг)), 

потенціал (невикористані можливості поліпшення організації збуту), 

загрози (аналіз факторів, які несуть ризики погіршення стану 

підприємства на займаних ринках збуту) 

2.4. Виробничі 

фактори 

Контрактні зобов’язання постачальників виробничих факторів 

(пального, засобів захисту рослин та догляду тварин, добрив); 

загрози втрати традиційних джерел надходжень виробничих 

факторів, альтернативні джерела постачання ресурсів 

3. Виробничо-фінансові показники господарської діяльності 

3.1. Розрахунок  

власного капіталу 

Розрахунок вартості власного капіталу, виходячи з Методичних 

рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів та порядку 

складання форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 

3.2. Землі та права  

користування ними 

Правовстановлюючі документи на земельні ділянки, частки (паї) 

(державні акти, свідоцтва, витяги з Державного реєстру прав на 

нерухоме майно); характеристика земельних угідь (площі ділянок, 

часток (паїв), кадастрові номери, категорії угідь (рілля, сіножаті, 

пасовища, перелоги, водний фонд); дані про вартісну оцінку 

земельних ділянок, часток (паїв), прав користування (сума, тип 

оцінки (експертна, нормативна); інформація про укладені і 

зареєстровані договори оренди, емфітевзису (дата реєстрації, дата 

закінчення дії, сума орендної плати, заборгованість) 
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Закінчення табл. С1 

3.3. Основні 

засоби 

Найменування і залишкова вартість основних засобів по групах, 

географічне розташування виробничих потужностей, умови 

утримання і експлуатації, капітальні вкладення за останні п’ять 

років, інтенсивність вибуття об’єктів, плани щодо проведення 

поточного ремонту; стратегічні плани щодо модернізації 

(реконструкції) об’єктів, спрямовані на підвищення експлуатаційних 

характеристик чи зниження забруднення навколишнього 

середовища; інформація про об’єкти передані чи отримані в оренду 

(кількість договорів, тип оренди, суми і строки орендних платежів, 

кредиторська і дебіторська заборгованість) 

3.4. Інтелектуальна  

власність 

Дані про ідентифіковані та оприбутковані об’єкти інтелектуальної 

власності (ОІВ), правоохоронні документи (свідоцтва на торговельні 

марки (знаки для товарів і послуг), патенти на сорти рослин (на 

промислові зразки, на корисні зразки), авторські свідоцтва); вартість 

прав на ОІВ; терміни і обсяги витрат, здійснюваних підприємством 

на проведення науково-дослідних робіт з розробки ОІВ; суми роялті 

та франчайзингових платежів по ліцензійних договорах 

використання ОІВ 

3.5. Біологічні 

активи  

Інформація про обсяги незавершеного виробництва, про вартість 

біологічних активів по групах культур і видах тварин; дані про 

залишки продукції, дані про склад і функції Комісії з оцінки 

біологічних активів і продукції, порівняльний аналіз виробничо-

фінансових показників діяльності (урожайність, продуктивність, 

фінансові результати) 

3.6. Проблемна  

заборгованість 

Дані про прострочені (понад три роки) суми дебіторської і 

кредиторської заборгованості, інформація про судові розгляди, дані 

про можливості отримання майна в рахунок погашення  зобов’язань; 

ризики втрати предметів застави, іпотеки 

3.7. Основні 

показники  

фінансово-

господарської  

діяльності 

підприємства 

Аналіз фінансового стану підприємства за показниками 

використання позичкового капіталу, фінансової стійкості та 

платоспроможності, оборотності капіталу, ліквідності, ділової 

активності, рентабельності (прибутковості), ринкової вартості 

підприємства 

4. Додаткова інформація 

Підтверджувальна  

документація 

Комплекти фінансової і статистичної звітності, поданої за останні 

п’ять років; фінансова звітність, сформована за міжнародними 

стандартами фінансової звітності; акти, висновки, заключення 

аудиторських фірм і контролюючих органів (державної фіскальної 

служби, державної фінансової інспекції, державної інспекції 

сільського господарства) 

 

Пункт «Короткий опис» проспекту повинен фокусувати увагу 

зацікавлених сторін на головному, адже цілком можливо, що ознайомившись зі 

стислим викладом інвестор (кредитор) припинить вивчення проспекту або ж, 

навпаки, проявить інтерес і ознайомиться з інформацією про 

сільськогосподарське підприємство детальніше. 



311 
 

Розширену інформацію про підприємство доцільно розкривати в таких 

пунктах проспекту: 1. «Загальна інформація», 2. «Характеристика ділової 

активності», 3. «Виробничо-фінансові показники господарської діяльності», 

4. «Додаткова інформація». 

У підпункті 1.1 проспекту «Реєстраційні дані» необхідно навести повну і 

скорочену назву підприємства; дату, серію і номер свідоцтва про державну 

реєстрацію; адресу реєстрації і код ЄДРПОУ підприємства. 

Інформацію про засновників і менеджмент (персональні дані, частки 

участі в капіталі), дані про пов’язаних осіб, дані про якісні та освітньо-

кваліфікаційні характеристики адміністративного персоналу (директор, 

головний бухгалтер, голова наглядового органу) можна розкрити в підпункті 

1.2. «Засновники, адміністративний персонал». 

У підпункті 1.3. «Організаційно-функціональна структура» доцільно 

висвітлити організаційну схему роботи підприємства, розкрити інформацію про 

центри відповідальності (центри доходів, витрат і прибутку) та структурні 

підрозділи (філії, дочірні підприємства). 

У підпункті 1.4. «Основні етапи розвитку» проспекту необхідно розкрити 

інформацію про найважливіші події підприємства: рік заснування, періоди 

значних успіхів (значні контрактні угоди з контрагентами, злиття, поглинання). 

У підпункті 1.5 «Види діяльності» слід навести інформацію про види 

діяльності згідно з КВЕД, визначені в дозвільних документах. Також можна 

висвітлити плани щодо можливостей диверсифікації бізнесу (переорієнтація 

підприємства на переробку сировини,  капітальне будівництво, «зелений» 

туризм тощо). Плани на диверсифікацію бізнесу мають бути документально 

підтверджені (проєктно-кошторисна документація, інвестиційні проєкти та ін.). 

Заключним розділом у пункті «Загальна інформація» можна дати 

підпункт 1.6 «Відомості про найнятий персонал». Цей підпункт доцільно 

формувати з огляду на вимоги до розкриття інформації в контексті концепції 

сталого розвитку, де економічна складова роботи підприємства розглядається, 

як невід’ємна від соціальної та екологічної. 

Другим розділом проспекту пропонуємо назвати «Характеристика ділової 

активності». У ньому можна розповісти зацікавленим сторонам про особливості 

виробничо-технологічного процесу, застосування новітніх технологій у 

переробці сировини, характер зв’язків з постачальниками виробничих факторів 

і мережу покупців готової продукції. 

У підпункті 2.1. «Продукція, товари, роботи (послуги)» необхідно навести 

інформацію про види продукції, товарів, робіт і послуг сільськогосподарського 

підприємства. 

Підпункт 2.2. «Маркетингова політика» має розкрити інформацію про 

канали реалізації продукції, товарів, робіт (послуг) сільськогосподарського 

підприємства; поділ маркетингової мережі на географічні сегменти, систему 

ціноутворення (джерела інформації про ціни (оптові ринки, статистичні дані, 

ціни основних гравців на ринку тощо). 
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Окремим підпунктом проспекту доцільно зробити 2.3. «SWOT-аналіз 

маркетингової діяльності», в якому розкрити сильні сторони (переваги 

маркетингової політики) підприємства, слабкі сторони (недоліки організації 

збуту продукції, товарів, робіт (послуг), потенціал (невикористані 

можливості покращення організації збуту), загрози (аналіз факторів, які 

несуть ризики погіршення становища підприємства на займаних ринках 

збуту). Інформацію можна представити у вигляді таблиці (див. табл. С2). 

Заключним підпунктом другого розділу проспекту є підпункт 

2.4. «Виробничі фактори», в якому варто висвітлити інформацію про угоди, 

укладені сільськогосподарським підприємством з постачальниками 

виробничих факторів (пального, засобів захисту рослин та догляду тварин, 

добрив). 

Далі у проспекті можна сформувати пункт 3 «Виробничо-фінансові 

показники господарської діяльності», в якому представити результати 

капіталізації балансоутворюючих об’єктів власності, які вже відображено в 

бухгалтерському обліку, формах фінансової та статистичної звітності. 

 

Таблиця С2 

SWOT-аналіз маркетингової діяльності підприємства 

З
о
в
н

іш
н

є 

се
р
ед

о
в
и

щ
е 

 

Потенціал Загрози 

Успішне завершення пошуку нових 

каналів збуту продукції, товарів, робіт 

(послуг) 

Входження на ринок великих гравців, 

які активно проводять демпінг 

ринкових цін 

Динамічний розвиток конкуренції, 

який приведе в майбутньому до 

згортання діяльності інших гравців на 

ринку 

Значна частка декількох каналів збуту в 

загальному обсязі реалізації 

 

Здешевлення робочої сили внаслідок 

інфляційних процесів 

Зростання показників інфляції та 

зниження купівельної спроможності 

клієнтів 

В
н

у
тр

іш
н

є 

се
р
ед

о
в
и

щ
е 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Висока впізнаваність торгових марок 

(брендів) продукції, товарів, робіт 

(послуг) 

Низький обсяг бюджету на проведення 

рекламних заходів 

 

Висока якість, широкий асортимент і 

велика мережа збуту продукції, товарів, 

робіт (послуг) 

Відсутність торгових марок (брендів), 

комерційних позначень 

 

Ефективна рекламна кампанія Відсутність маркетингових досліджень 

про вподобання та потреби споживачів 
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