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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Кризові явища, стагнаційні й рецесійні процеси набули 

систематичних проявів на рівні як макроекономічних систем, так і окремих 

суб’єктів господарювання. Найбільш показовими вони є для корпоративних 

підприємств української економіки та відомих транснаціональних компаній. Серед 

важливих факторів непрогнозованості й виникнення кризових ситуацій в економіці 

– невідповідне інформаційне забезпечення управлінських і регулюючих органів, 

інститутів ринку, рейтингових агентств. Надмірне використання неформалізованої 

інформації у системах оцінювання довготермінового функціонування суб’єктів 

ринкової економіки спричинило неадекватний зміст управління й регулювання 

ринкових процесів. 

Основним публічним формалізованим інформаційним інструментом для 

розкриття фінансово-майнового стану й операційних результатів діяльності 

суб’єктів господарювання традиційно вважається фінансова звітність. Проте 

використовуваний у сучасній практиці формат публічної фінансової звітності 

суб’єктів ринку не спроможний задовольнити інформаційні потреби і запити 

користувачів, особливо щодо встановлення потенціалу довготермінового розвитку 

корпорацій. Низький рівень адекватності формату звітності умовам ведення бізнесу 

в постіндустріальній економіці зумовлений, насамперед, теоретично-

методологічними обмеженнями репрезентації ключових факторів генерування 

економічних вигод, серед яких визначальну роль відіграють фактори 

нематеріального (інформаційно-інтелектуального) типу. Загалом за останні 8 років 

ринкова капіталізація провідних високотехнологічних корпорацій  зросла у 3–7 разів 

(Apple Inc. – з 76,83 млрд дол. США до 596,99 млрд дол. США, Alphabet Inc. – з 

95,31 млрд дол. США до 514,92 млрд дол. США, Microsoft – з 172,93 млрд дол. 

США до 514,92 млрд дол. США, Facebook – з 56,13 млрд дол. США до 326,36 млрд 

дол. США), тоді як корпорації інших секторів економіки мають тенденцію до 

зниження цього показника. Індекс фондової біржі NASDAQ, яка спеціалізується на 

цінних паперах технологічних корпорацій, навіть не відреагував на кризу 2008 р., а 

навпаки, зріс упродовж 2008–2009 рр. на 4%. Аналіз ринкової капіталізації 

провідних високотехнологічних корпорацій (компаній постіндустріального типу) 

засвідчив, що їхню вартість на 70–90% формують фактори нематеріального 

характеру, які в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності не 

представлені. Не відображає звітність і морального зносу основного капіталу, що є 

значним її недоліком в умовах високої динамічності розвитку й старіння технологій. 

На теперішній час система показників публічної фінансової звітності 

залишається безальтернативним інструментом інформаційного забезпечення з 

дотриманням єдиних принципів її формалізації. Проте для відновлення довіри до неї 

як до інституту публічного інформування про фінансово-майновий стан і 

ефективність функціонування суб’єктів ринку з урахуванням домінування вартісних 

критеріїв у сучасних концепціях менеджменту формат звітності має бути 

приведений до вимог її користувачів, що потребує суттєвого перегляду й 

удосконалення методологічного базису її формування. 

Проблеми розвитку теорії і методології публічної фінансової звітності 

корпорацій та її адаптації до сучасних умов функціонування економіки досліджені у 
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працях багатьох вітчизняних та іноземних науковців. Серед вітчизняних вчених 

вагомий внесок у розв’язання цієї проблематики зробили В. Бачинський, М. Бондар, 

О. Брадул, Ф. Бутинець, Ю. Верига, А. Герасимович, С. Голов, З. Гуцайлюк, В. Жук, 

З. Задорожний, С. Зубілевич, Л. Кіндрацька, Г. Кірейцев, М. Корягін, 

В. Костюченко, Я. Крупка, П. Куцик, С. Легенчук, Л. Ловінська, Н. Лоханова, 

Н. Малюга, Г. Партин, В. Пархоменко, О. Петрук, М. Пушкар, В. Сопко, П. Хомин, 

Ю. Цаль-Цалко, Л. Чижевська, М. Чумаченко, В. Шевчук, І. Яремко та ін. 

Дослідження проблематики та формулювання підходів до підвищення об’єктивності 

оцінно-аналітичного інструментарію та верифікації показників фінансової звітності 

здійснювали Г. Давидов, В. Дерій, Н. Дорош, А. Загородній, О. Зоріна, Т. Каменська, 

Г. Кіндрацька, М. Корінько, Р. Костирко, І. Лазаришина, Є. Мних, В. Пантелеєв, 

О. Петрик, І. Пилипенко, Н. Проскуріна, К. Редченко, О. Редько, В. Рудницький. 

Методологічні й організаційно-методичні аспекти розвитку фінансової звітності 

були предметом дослідження в дисертаціях таких українських вчених, як Ю. Івахів, 

О. Коробко, В. Кулик, Т. Кучеренко, М. Лучко, А. Мейш, А. Озеран, І. Садовська, 

І. Семчук, О. Харламова, Я. Шеверя, В. Юденко та ін. 

Фундаментальні теоретичні засади фінансової звітності суб’єктів 

господарювання розкриті в балансових теоріях – статичній (Г. Сімон), динамічній 

(О. Шмаленбах), органічній (Ф. Шмідт) та економетричній (П. Цьомпа). Серед 

зарубіжних вчених існуючі проблеми теорії і методології формування, аналізу й 

верифікації фінансової звітності досліджували Н. Антілл, Й. Бетге, М.Ф. Ван Бреда, 

С. Діпіаза, Р. Екклз, В. Ковальов, Б. Лев, В. МакКензі, М. Метьюс, В. Палій, 

М. Перера, Я. Соколов, Е. Хендріксен, К. Циганков. 

Незважаючи на достатню кількість розробок за тематикою вдосконалення 

публічної корпоративної фінансової звітності, проблема забезпечення її 

адекватності сучасним умовам ведення бізнесу залишається невирішеною. 

Вагомість впливу формалізованих даних на інформаційне забезпечення розвитку 

процесів глобалізації економіки, розкриття потенціалу ефективності 

функціонування українських підприємств корпоративного типу та функціональний 

зміст публічної звітності у системі суспільно-економічних відносин обумовили 

вибір теми дисертації, її актуальність, визначення мети, завдань, предмету й об’єкта. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано відповідно до головних напрямів наукових досліджень 

Національного університету «Львівська політехніка». Наукові результати 

дослідження використані при розробленні науково-дослідних тем кафедри обліку та 

аналізу Національного університету «Львівська політехніка», в яких автор був 

керівником: «Концептуальний базис адаптивного формату фінансової звітності 

компаній та оцінно-аналітичні засади її опрацювання» (номер державної реєстрації 

0112U001220), зокрема при розробленні підрозділів 1.1 «Роль фінансової звітності в 

управлінні ринковою економікою», 2.1 «Вплив сучасних тенденцій розвитку 

економіки на обґрунтування формату публічної корпоративної звітності» і 2.2 

«Прибуток як бухгалтерська оцінка ефективності функціонування компаній» (акт 

впровадження від 11.05.2016 р.), та «Система обліку і звітності як інструментарій 

управління підприємством» (номер державної реєстрації 0115U004216), зокрема при 

розробленні підрозділів 1.1 «Теоретичні засади бухгалтерського обліку та 
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фінансової звітності», 2.2 «Оцінювання в системі обліково-звітного забезпечення 

збереження основного капіталу» (акт впровадження від 11.05.2016 р.). Матеріали 

дослідження також увійшли у розробку науково-дослідної теми «Розвиток 

концептуальних і методологічних засад системи бухгалтерського обліку» (номер 

державної реєстрації 0115U004217), зокрема при розробленні підрозділу 2.1 

«Дослідження методологічного потенціалу облікової системи для цілей агрегування 

об’єкта «інтелектуальний потенціал» (акт впровадження від 11.05.2016 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення та 

розвиток науково-теоретичних засад формування системи публічної звітності 

корпорацій та обґрунтування концептуальної основи приведення її методології до 

умов постіндустріальної економіки. Мета дослідження зумовила постановку і 

вирішення таких завдань: 

 розкрити інституційні засади використання системи публічної фінансової 

звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки; 

 проаналізувати передумови приведення формату публічної (корпоративної) 

фінансової звітності до інформаційних потреб стейкхолдерів корпорацій 

постіндустріального типу; 

 удосконалити модель гармонізації публічної корпоративної звітності на 

міжнародному рівні для вироблення єдиної системи принципів глобальної 

стандартизації звітності; 

 проаналізувати шляхи удосконалення системи теоретичного базису 

бухгалтерського обліку корпорацій для приведення її методології відповідно до 

реальних умов ведення бізнесу в постіндустріальній економіці; 

 сформулювати концепцію збереження інтелектуального капіталу як 

елемента теоретичного базису розроблення методології бухгалтерського обліку та 

відображення у фінансовій звітності інтелектуальних економічних ресурсів 

корпорацій; 

 обґрунтувати концептуально-методологічні підходи до обліково-звітного 

відображення прибутку корпорацій для підвищення рівня адекватності репрезентації 

економічної ефективності їх функціонування; 

 оцінити методологічні підходи до бухгалтерського обліку гудвілу 

корпорацій як визначального об’єкта репрезентації їх інформаційно-

інтелектуального потенціалу; 

 встановити рівень відповідності існуючих методичних підходів до обліково-

звітної репрезентації деривативів вимогам щодо прозорості публічної фінансової 

звітності корпорацій; 

 обґрунтувати функціональну відповідність структури системи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності потребам інформаційного 

забезпечення управління ризиками корпорацій; 

 запропонувати методологічні основи обліково-звітного відображення 

морального зносу основного капіталу корпорацій як облікового інструменту 

забезпечення захисту їх акціонерного капіталу від редукції; 

 розробити формат бухгалтерського балансу корпорацій для всеохопної 

репрезентації економічного потенціалу корпорацій постіндустріального типу; 
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 встановити шляхи удосконалення змістового наповнення звіту про прибутки 

і збитки корпорацій для приведення його до вимог користувачів звітності суб’єктів 

постіндустріальної економіки; 

 сформулювати концептуальні засади формування нефінансової звітності для 

покращення якості інформаційного забезпечення заінтересованих сторін про 

соціально-екологічні результати діяльності корпорацій; 

 дослідити напрями розвитку організаційно-методичного забезпечення 

аудиту публічної звітності корпорацій для підвищення рівня довіри суспільства до 

неї як до інструменту публічного інформування; 

 розробити методичний інструментарій аналізу фінансової звітності 

корпорацій для оцінки їх інтелектуального потенціалу. 

Об’єктом дослідження є система публічної звітності корпорацій. 

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти формування 

публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектична 

теорія пізнання економічних явищ і процесів та їх контекст у системі 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності, фундаментальні класичні положення 

економічної теорії, концептуальний базис і теоретичні положення фізичної економії, 

а також концепції постіндустріального суспільства та сталого розвитку. У роботі 

застосовано загальнонаукові й спеціальні методи пізнання, а також 

міждисциплінарні та спеціальні методи наукових досліджень у сфері 

бухгалтерського обліку і звітності. У процесі виконання дисертації використано: 

історичний і логічний методи – для дослідження сутності, ролі та призначення 

публічної корпоративної звітності в системі суспільно-економічних відносин (розд. 

1), еволюції формування принципів та окремих положень і елементів теорії та 

методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності (розд. 2, підрозд. 2.1, 

2.2); нормативний і позитивний підходи, методи порівняння й узагальнення – для 

зіставлення змісту теорій бухгалтерського обліку та фінансової звітності (розд. 2, 

підрозд. 2.1); метод змістового аналізу – для порівняння парадигм бухгалтерського 

обліку й методологічного базису спрямованості теоретичних досліджень, а також 

метод аналогій – для формулювання концепції збереження інтелектуального 

капіталу (розд. 2, підрозд. 2.3); методи порівняльного аналізу, синтезу й підходи до 

виявлення причинно-наслідкових зв’язків – для дослідження методологічних 

підходів до бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності 

корпорацій прибутку і гудвілу (розд. 3, підрозд. 3.1, 3.2, 3.3); функціональний аналіз 

– для розробки структури системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності як 

інструменту управління ризиками корпорації (розд. 3, підрозд. 3.5); системного 

підходу і структурного аналізу – для вивчення методологічних підходів до обліково-

звітної репрезентації акціонерного капіталу корпорацій (розд. 4, підрозд. 4.1); 

економетричного аналізу й моделювання – для моделювання структури 

бухгалтерського балансу (розд. 4, підрозд. 4.2); формалізації – для адаптації 

формату корпоративної фінансової звітності до сучасних умов ведення бізнесу 

(розд. 4, підрозд. 4.3); метод аналогій – для формування методичного 

інструментарію аналізу фінансової звітності корпорацій. 



 5 

Інформаційною базою дослідження стали: фундаментальні балансові теорії 

(статична, динамічна, органічна й економетрична); наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених у сфері бухгалтерського обліку і фінансової звітності; концепції 

формування постіндустріального суспільства, фізичної економії та сталого 

розвитку; законодавча та нормативно-інструктивна база з бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності; міжнародні системи стандартизації обліку і звітності; публічна 

корпоративна фінансова звітність українських та іноземних корпорацій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні та науковому 

обґрунтуванні теоретико-концептуальних і методологічних засад формування 

адаптивної системи публічної звітності корпорацій постіндустріальної економіки. 

Наукову новизну дисертації визначають такі положення: 

вперше: 

 розроблено концептуальну модель змісту і формату публічної корпоративної 

фінансової звітності відповідно до інформаційних потреб зовнішніх користувачів 

корпорацій, яка дає змогу репрезентувати сукупний економічний потенціал та 

результативність діяльності економічного суб’єкта з урахуванням ключових 

факторів генерування економічних вигод суб’єктів господарювання, які 

функціонують в умовах постіндустріальної економіки; 

 сформульовано концепцію збереження інтелектуального капіталу, 

використану як елемент адаптивної концептуальної основи фінансової звітності, що 

дало змогу розробити більш змістовний методологічний базис репрезентації 

інтелектуальних економічних ресурсів підприємств постіндустріального типу у 

їхній публічній фінансовій звітності та підвищити рівень її адекватності умовам 

ведення бізнесу в постіндустріальній економіці; 

 запропоновано методологічні основи обліково-звітного відображення 

морального зносу основного капіталу корпорації, що передбачає створення та 

репрезентацію у фінансовій звітності відповідного резерву капіталу, функціонально 

спрямованого не лише на формування джерела списання зносу, але й на 

забезпечення захисту акціонерного капіталу від редукції, що сприяє більш 

об’єктивній публічній характеристиці корпорацією свого капіталу; 

удосконалено: 

 модель гармонізації публічної корпоративної звітності, яка, на відміну від 

раніше сформульованих парадигм гармонізації та конвергенції фінансової звітності, 

передбачає не лише зближення найбільш поширених систем обліково-звітної 

стандартизації (процедурний аспект), а насамперед її відповідність загальновизнаній 

моделі суспільно-економічних відносин та основам регламентації і стандартизації 

обліку та звітності (змістовний аспект). Це дає змогу сформулювати концептуально-

теоретичну основу для розроблення гармонізованого формату публічної звітності 

корпорацій; 

 методологічні підходи до бухгалтерського обліку гудвілу корпорацій, які, в 

розвиток до існуючих, містять імперативні обмеження щодо врахування вартості 

переданих інструментів власного капіталу при оцінюванні гудвілу, що дозволяє 

запобігти штучному завищенню величини валюти балансу та переоцінці 

економічного потенціалу корпорацій; 
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 формат бухгалтерського балансу корпорацій, який за рахунок введення 

відповідних статей («Інтелектуальні активи» в активі та «Інтелектуальний капітал», 

«Резерв на моральний (технологічний) знос основного капіталу» в пасиві) дає змогу 

об’ємніше репрезентувати нематеріальну (інформаційно-інтелектуальну) складову 

економічного потенціалу корпорацій, а також створити механізми захисту 

акціонерного капіталу; 

 змістове наповнення звіту про прибутки і збитки корпорацій, яке, для 

приведення його до вимог користувачів звітності суб’єктів постіндустріальної 

економіки, передбачає введення до розділу «Сукупний дохід» статей про результати 

переоцінки інтелектуальних активів та втрат від морального зносу основного 

капіталу, а до розділу «Показники прибутковості акцій» – індикаторів ринкової 

інвестиційної привабливості корпорації, що дозволяє істотно підвищити рівень 

інформаційного забезпечення стейкхолдерів щодо результативності функціонування 

корпорацій; 

 методичний інструментарій аналізу фінансової звітності корпорацій, який, 

порівняно з використовуваним, дає змогу досягти вищого рівня об’єктивності при 

оцінюванні їх інтелектуального потенціалу та ефективності його використання за 

допомогою запропонованих аналітичних показників, побудованих на основі 

запропонованого адаптованого формату звітності; 

набуло подальшого розвитку: 

 інституційні засади системи публічної фінансової звітності корпорацій, які, 

на відміну від використовуваної концептуальної основи, передбачають 

обґрунтування ширшого суспільного значення фінансової звітності, а не лише її 

спрямування на задоволення інформаційних потреб окремих користувачів 

(передусім з фінансовим інтересом); 

 теоретичний базис розвитку методології бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності, який щодо фінансової репрезентації економічного потенціалу й 

ефективності діяльності корпорацій глибше враховує положення органічної 

балансової теорії, а щодо соціально-екологічної – наукові надбання української 

школи фізичної економії, що дає змогу об’єктивніше відобразити стан, діяльність 

корпорацій і їх вплив на навколишнє середовище з урахуванням екологічно-

соціально-орієнтованої моделі розвитку суспільно-економічних відносин; 

 концептуально-методологічне обґрунтування підходу до обліково-звітного 

відображення прибутку корпорації, що, з урахуванням положень концепцій 

збереження капіталу, дає змогу пояснити відмінні та споріднені риси двох ключових 

показників прибутковості – чистого прибутку та сукупного доходу; 

 методичні підходи до вирішення проблем обліково-звітної репрезентації 

деривативів, які базуються на розвинутій методології обліку власного капіталу як 

основи формування критеріїв визнання результатів операцій з ними, що дозволяє 

підвищити рівень інформаційної прозорості публічної фінансової звітності 

корпорацій; 

 функціональний підхід до розробки структури системи бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності як інструменту управління ризиками корпорації, який 

передбачає виділення трьох проекцій цієї системи (джерело інформації для 
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оцінювання ризиків корпорації, джерело інформаційного ризику для стейкхолдерів 

корпорації, інструмент управління ризиками капіталу корпорації), що дає змогу 

удосконалити інформаційне забезпечення ризик-менеджменту корпорацій та 

інвестиційних контрагентів; 

 концептуальні засади формування нефінансової звітності, які передбачають 

першочергову репрезентацію результатів діяльності корпорацій через показники 

впливу на баланс абсолютних благ і екстерналій з погляду теоретичних положень 

фізичної економії, що сприятиме змістовному вдосконаленню інформаційного 

забезпечення заінтересованих сторін корпорацій у частині соціально-екологічних 

результатів їхньої діяльності; 

 організаційно-методичне забезпечення (інструментарій) аудиту публічної 

звітності корпорацій, яке, на відміну від існуючого, внаслідок розширення мети й 

предмета аудиту передбачає включення в програму перевірки нових об’єктів, 

пов’язаних з особливостями діяльності суб’єктів господарювання в умовах 

постіндустріальної економіки (інтелектуальні активи й капітал, моральний 

(технологічний) знос основного капіталу, фактори соціально-екологічної 

ефективності функціонування економічних суб’єктів тощо), що дає змогу 

забезпечити вищий рівень прозорості діяльності корпорацій та рівень довіри 

суспільства (користувачів) до їх публічної звітності. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в дисертації 

методичні положення щодо обліково-звітної репрезентації визначальних для 

постіндустріальної економіки об’єктів економічного потенціалу корпорацій та 

адаптації формату публічної корпоративної фінансової звітності до інформаційних 

потреб стейкхолдерів впроваджені у діяльність корпорацій. Так, на ПАТ «Концерн-

Електрон» використовуються методичні засади бухгалтерського обліку 

внутрішньогенерованого гудвілу та принципи обліково-звітного відображення 

морального зносу основного капіталу (довідка № 002/147-1 від 06.05.2016 р.). На 

ПАТ «Орлан-Транс» застосовуються концептуально-методологічні підходи до 

відображення в обліку та фінансовій звітності чистого прибутку і сукупного доходу 

товариства, базові принципи репрезентації внутрішньогенерованого гудвілу в 

інтегрованій звітності (довідка від 17.03.2016 р.). 

Запропонований у дисертації функціональний підхід до аналізу системи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності економічних суб’єктів як 

інструменту управління ризиками корпорації використовується при плануванні та 

проведенні аудиторських перевірок ПП АФ «Леополіс-аудит» (довідка про 

впровадження № 7 від 10.05.2016 р.). 

Наукові результати методичного характеру (інструментарій аналізу показників 

фінансової звітності) використовувалися Департаментом економічної політики 

Львівської обласної державної адміністрації у процесі виконання регіональної 

Програми «Інвестиційний розвиток Львівської області на 2011–2015 роки», а також 

застосовуються для моніторингу економічного потенціалу суспільно значущих 

підприємств у контексті реалізації обласних програм розвитку, аналізу 

інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності підприємств області (довідка 

про впровадження № 1-12-1109 від 28.04.2016 р.). 
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Теоретичні та прикладні аспекти результатів дослідження використані 

Навчально-методичним центром ВПГО «Спілка аудиторів України» при формуванні 

навчальних програм підвищення кваліфікації бухгалтерів (довідка від 12.04.2016 р.). 

У зміст навчальних програм включено обґрунтований теоретичний базис розвитку 

методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності, розроблені методологічні 

основи обліково-звітного відображення морального зносу основного капіталу 

корпорації, формат бухгалтерського балансу та звіту про прибутки і збитки 

корпорацій, сформульовані концептуальні засади формування нефінансової звітності. 

Основні теоретичні та методичні результати дослідження використовуються у 

навчальному процесі й науково-дослідній діяльності Національного університету 

«Львівська політехніка» для викладання навчальних дисциплін «Звітність 

підприємств» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит»), «Облік і звітність в корпораціях» (для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 

«Облік і аудит»), «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» та 

«Фінансовий аналіз» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»), а також при формуванні освітньо-

наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування», зокрема освітньої компоненти дисциплін «Методологія наукових 

досліджень в обліково-аналітичній сфері знань» та «Обліково-звітна система в 

архітектоніці сучасної економіки» (довідка № 67-01-1097 від 31.05.2016 р.). 

Особистий внесок автора. Дисертація є самостійно виконаною завершеною 

роботою здобувача. Наукові положення, розробки і пропозиції, що містяться в 

роботі та виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, в дисертації використано тільки ті ідеї та положення, 

які є результатом самостійного дослідження здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

доповідалися й апробовані на 29 міжнародних та всеукраїнських наукових і 

науково-практичних конференціях, що відображено у публікаціях. 

Публікації. Результати дисертації опубліковано в одній одноосібній 

монографії, 5 колективних монографіях, 25 статтях у фахових наукових журналах і 

збірниках наукових праць, в тому числі 11 іноземних чи індексованих в 

міжнародних наукометричних базах, 28 тезах доповідей на конференціях, 1 

підручнику, 2 навчальних посібниках та 1 термінологічному словнику. Кількість 

публікацій за темою дисертації становить 64 найменування загальним обсягом 

279,64 друк. арк., з яких автору належить 60,23 друк. арк. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’ятьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 313 сторінок, 23 таблиці, 29 рисунків. Список використаних джерел 

містить 329 найменувань, викладений на 33 сторінках. Дисертація містить 15 

додатків на 89 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, розкрито зв’язок роботи з 

напрямами наукової тематики, вказано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 
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дослідження, наведено наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, подано інформацію про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Наукові та прикладні засади фінансової звітності: стан і 

передумови розвитку» розкрито роль публічної звітності корпорацій у системі 

інформаційного забезпечення ринкової інфраструктури, оцінено існуючі принципи і 

концептуальну спрямованість формалізації фінансової звітності корпорацій та їх 

адаптивність до умов постіндустріальної економіки, аргументовано суспільну 

диспозицію публічної звітності та її функціональну роль у сучасних процесах 

регулювання економіки. 

Глобальна фінансово-економічна криза викрила факти впливу інформаційних 

чинників на недосконалість і нестійкість сформованої архітектури світової 

фінансової системи, яка надмірно використовувала експертні судження. Внаслідок 

віднесення формалізованих даних публічної фінансової звітності до другорядних 

показників вся система ринкових механізмів виявилася чутливою і вразливою до 

довільно встановлених результатів оцінювання ефективності економічних процесів. 

Орієнтація сучасних управлінських концепцій на очікування (потенціал) майбутніх 

економічних вигод, що використовує принципи дисконтування результатів 

діяльності ринкових суб’єктів, спричинює вплив на побудову ринкових механізмів, 

позбавляючи їхню методику врахування захисних функцій. Функціонування такого 

типу ринкового механізму об’єктивно програмує виникнення криз. Одна з основних 

причин низької дієвості ринкового механізму полягає в незадовільному 

інформаційному забезпеченні характеристики суб’єктів ринку, що обумовлює 

необхідність його вдосконалення. 

За результатами теоретичного узагальнення й систематизації аналітичних 

оглядів про діяльність відомих компаній зроблено висновок, що базовим 

формалізованим інструментом інформаційного забезпечення ринкової 

інфраструктури необхідно визнавати систему показників публічної фінансової 

звітності суб’єктів ринкової економіки. Наведені в роботі фактори недостатнього 

рівня адекватності використовуваного на практиці формату фінансової звітності 

сучасним умовам ведення бізнесу закономірно спричинили виведення цього 

інформаційного інструменту на другий план щодо альтернативних 

нестандартизованих методик оцінювання ефективності функціонування й 

потенціалу корпорацій. Результати дослідження показують, що головний недолік 

сучасної стандартизованої фінансової звітності порівняно з іншими оцінно-

аналітичними інструментами полягає в неможливості повної репрезентації у ній 

нематеріальної складової економічного потенціалу суб’єкта господарювання. Не 

вирішує проблему і практика складання додаткових звітів про інтелектуальний 

потенціал (капітал), оскільки через відсутність уніфікованої методики різні компанії 

використовують відмінні принципи їх формування, підходи встановлення 

вартісного вираження та критеріїв продуктивності такого типу економічних 

ресурсів. Проте явні переваги показників публічної фінансової звітності 

(можливість верифікації та зіставлення даних різних суб’єктів за рахунок її 

формалізованого і стандартизованого змісту) дають змогу позиціювати її як 

безальтернативний інформаційний інструмент. Обґрунтовано, що публічна 



 10 

фінансова звітність за її теперішньої стандартизації потребує істотного 

удосконалення, передусім концептуально-методологічного базису. 

Результати проведеного аналізу показують, що інформаційні запити 

заінтересованих сторін суспільно значущих компаній за своїм змістом зазвичай є 

відмінними, а за спрямуванням інтересу – навіть протилежними. Саме тому 

побудувати універсальний формат звітності для компаній різних економік і видів 

діяльності, який би задовольнив усіх суб’єктів ринку, вкрай складно. Значною 

перепоною в адаптації публічної інформації компаній до умов постіндустріальної 

економіки є консервативність імперативних бухгалтерських положень. Побудову 

формату публічної фінансової звітності корпорацій запропоновано здійснювати 

відповідно до сформульованого концептуального базису, який не лише охоплює 

концептуально-теоретичні положення бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

(концепції збереження капіталу, концепції прибутку, фундаментальні балансові 

теорії), а й враховує сучасні інформаційні потреби користувачів звітності корпорацій 

(рис. 1). Аргументовано, що така концептуальна основа дає змогу отримати 

адаптований до умов постіндустріальної економіки зміст та (для його розкриття) 

формат фінансової звітності, теоретично-методологічні положення яких узгоджені з 

інформаційними потребами заінтересованих сторін корпорацій. 

Концептуальна основа фінансової звітності, прийнята Радою з міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку, визначає обмежене коло користувачів 

фінансової звітності – інвестори, позикодавці та кредитори. Однак навіть вказані 

користувачі публічної звітності корпорацій (суспільно значимих компаній) через 

соціальні інституції (недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, фінансово-

інвестиційні фонди тощо) репрезентують все суспільство. Ці факти об’єктивно 

зумовлюють визнання публічної фінансової звітності корпорацій інформаційним 

інструментом із суспільним статусом, зорієнтованим на всебічне задоволення 

інформаційних потреб усіх груп заінтересованих сторін корпорацій. Отримані 

результати теоретичних узагальнень та аналітичних оцінок діяльності ринкових 

суб’єктів дали змогу виробити новий погляд на призначення публічної фінансової 

звітності корпорацій та сформулювати критерії до її змістового наповнення. 

Аргументовано, що більш поглиблений суспільний статус публічної 

корпоративної звітності та об’ємніше використання її  показників у системі 

ринкових механізмів створює передумови для розширення її змісту, який відповідно 

до сучасних запитів повинен охоплювати не лише фінансові, але й інші аспекти 

функціонування корпорацій. Формування моделі суспільно-економічних відносин у 

напрямі екологічно-соціально-орієнтованої ринкової економіки передбачає, крім 

економічного, ще й соціально-екологічні критерії ефективності функціонування 

суб’єктів господарювання, що й зумовлює побудову формату корпоративної 

звітності, який запропоновано здійснювати не лише у фінансовому, але й соціально-

екологічному аспектах. Це дасть змогу підвищити прозорість діяльності корпорацій, 

наблизити зміст публічної корпоративної звітності до інформаційних запитів її 

користувачів за рахунок введення додаткових інформаційних показників. 

У другому розділі «Теоретико-методологічний базис фінансової звітності: 

зіставність і відмінність принципів її формування» розкрито теоретичні засади 

формулювання змісту і функціональної спрямованості фінансової звітності, 
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проаналізовано базові принципи вироблення стандартизованих регламентацій у 

різних системах та їх конвергенція, обґрунтовано концепцію (парадигми) публічної 

корпоративної фінансової звітності за постіндустріальних умов функціонування 

корпорацій. 

Проаналізована практика складання й оприлюднення публічної фінансової 

звітності корпорацій показує, що регламентовані різними імперативами та 

застосовувані в різних державах ідеологічні принципи й базові положення щодо її 

формування істотно різняться між собою, спричинюючи проблеми для учасників 

ринків капіталів та інвестицій у процесах оцінювання ними діяльності економічних 

систем у координатах глобалізації світової економіки. Аргументовано, що 

вирішення цих проблем має не тільки техніко-методологічне значення у предметній 

сфері знань, але й фінансово-економічне та політичне. 

Капітал 

компанії 

 

Прибуток – 

додаткова вартість 

вкладеного капіталу 

Визнання й оцінювання прибутку – облікові 

концепції прибутку: 

 теорія власника; 

 теорія господарської одиниці; 

 теорія залишкового капіталу; 

 теорія підприємства; 

 теорія фонду. 

Інформаційні запити користувачів 
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Рис. 1. Концептуальний базис формату фінансової звітності корпорацій 

постіндустріального типу 

Теоретичні основи формату фінансової звітності 

корпорацій 

Фундаментальні балансові 

теорії (статична, динамічна, 

органічна, економетрична) 

Змістові теорії бухгалтерського 

обліку (економічна, соціологічна, 

етична, інституційна) 
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Обґрунтовано, що міжнародну гармонізацію систем бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності необхідно спрямувати на досягнення подвійної мети: 

забезпечення зіставності публічної фінансової інформації (для оцінювання 

фінансово-майнового стану й ефективності функціонування компаній) та 

повернення довіри суспільства до звітності як базового формалізованого 

інструменту інформаційного забезпечення. Доведено, що гармонізацію систем 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності необхідно здійснювати в напрямах 

уніфікації форм фінансової звітності різних облікових систем, узагальнення 

принципів та підходів до їхньої побудови, вироблення єдиних положень 

відображення активів і зобов’язань в обліку та звітності, формулювання єдиних 

методологічних принципів обліку капіталу суб’єктів господарювання. 

Запропонована концептуальна спрямованість гармонізації публічної корпоративної 

звітності базується на прийнятній для суспільства моделі суспільно-економічних 

відносин (рис. 2). Принципи її складання ґрунтуються на концептуальній основі 

стандартизації бухгалтерського обліку та фінансової звітності – концепціях 

збереження капіталу, визнання прибутку, сталого розвитку та ін. На такій основі 

може бути розроблений гармонізований формат публічної корпоративної фінансової 

звітності. 

Суспільний статус корпорацій обумовлює відповідне значення їх публічної 

фінансової звітності як інструменту інформаційного забезпечення заінтересованих 

сторін про фінансово-майновий стан і результати діяльності. Формат публічної 

звітності корпорацій загалом характеризується низьким рівнем повноти й 

об’єктивності наведеної інформації, що спричинює методологічну проблему її 

невідповідності інформаційним потребам користувачів. На основі проведених 

узагальнень встановлено, що в основі цієї проблеми лежить об’єктивне відставання 

Модель суспільно-економічних відносин 

Концептуальні основи обліку і звітності –  

концепції збереження капіталу (фінансового, 

фізичного, інтелектуального), прибутку, 

сталого розвитку та ін. 

Принципи бухгалтерського  

обліку та публічної звітності 

корпорацій 

Гармо-  

нізований 

формат публічної  

корпоративної  

звітності 

Рис. 2. Концептуальна спрямованість гармонізації публічної 

корпоративної звітності 
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теорії бухгалтерського обліку від етапів економічного, технологічного й 

інформаційного розвитку суспільно-економічного середовища. У ході дослідження 

обґрунтовано, що проблему невідповідності фінансової звітності можна вирішити 

лише в координатах розроблення нової парадигми бухгалтерського обліку, оскільки 

існуючій парадигмі притаманні явно виражені аномалії та кризи (рис. 3). 
 

 
На основі отриманих результатів аналізу аномалій та криз обліково-звітної 

інформації запропоновано основні вимоги, яким повинна відповідати нова 

парадигма бухгалтерського обліку та фінансової звітності: конкретизоване 

позиціювання суспільного значення публічної фінансової звітності (інституційний 

контекст); повноцінна репрезентація системою бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності інтелектуального потенціалу компанії; врахування соціально-

екологічних та етичних аспектів функціонування компаній як важливих критеріїв 

загальної ефективності їх діяльності; врахування у підходах до оцінювання об’єктів 

обліку фактора динамічності розвитку економіки. Доведено, що врахування 

вказаних вимог дає змогу побудувати парадигму бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, теоретико-методологічні засади якої забезпечують 

АНОМАЛІЇ: 

 неспроможність задовольнити 
інформаційні запити користувачів, 
що потребує розширення інфор-
маційного поля звітності; 

 асиметрія інформації 
публічної фінансової звітності; 

 відмінності між балансовою 
та ринковою вартістю компаній; 

 необхідність обліково-звітної 
репрезентації інформаційно-
інтелектуальних факторів; 

 відсутність можливостей 
формалізованого урахування 
взаємних впливів компаній та 
навколишнього середовища. 

КРИЗИ: 

 розвиток альтернативних 

оцінно-аналітичних інструментів 

репрезентації й управління 

ефективністю діяльності та 

економічним потенціалом 

компанії; 

 введення до формату 

корпоративної звітності 

нефінансових звітів, розвиток 

концепції інтегрованої звітності; 

 підвищення ролі 

бухгалтерського судження та 

розвиток концепцій обліку 

креативного типу тощо. 

НАУКОВА РЕВОЛЮЦІЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 

ОБЛІКУ 

Рис. 3. Фактори розвитку нової парадигми бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ НОВОЇ ПАРАДИГМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
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об’єктивніше розкриття фінансово-майнового стану і результатів діяльності 

корпорацій в умовах постіндустріальної економіки. 

У системі показників фінансової звітності найважливішу роль відіграє 

бухгалтерський баланс. Встановлено, що його показники також впливають на ділову 

активність на ринку, розподіл додаткової вартості. Концептуально-теоретичний 

базис побудови бухгалтерського балансу, сформульований у фундаментальних 

балансових теоріях (статичній, динамічній, органічній та економетричній), є 

основою для вироблення сучасного формату балансового узагальнення. Аналіз 

структури та наповнюваності статей сучасного балансового звіту показує, що 

концептуально він побудований на базі компромісу статичної та динамічної теорій, 

обумовлюючи певні проблеми методологічного характеру. До них, зокрема, 

належать втрата структурованої цілісності в репрезентації фінансово-майнового 

стану компаній, методологічний дуалізм в оцінюванні майна і капіталу тощо. 

Обґрунтовано, що більш доцільний теоретичний базис вирішення існуючих проблем 

дає органічна балансова теорія, яка передбачає принципово інший концептуальний 

підхід до обліково-звітного відображення діяльності компанії, розглядаючи її 

клітиною в організмі ринкового господарства. Аргументовано, що застосування 

такого підходу дає змогу враховувати в обліково-звітній системі вагомі фактори 

зовнішнього середовища компанії, що також забезпечує відповідність цієї системи 

сучасній моделі сталого розвитку та змісту суспільно-економічних відносин. 

Інтелектуальний потенціал є визначальним фактором генерування економічних 

вигод сучасних суб’єктів господарювання, що підтверджується результатами їх 

діяльності у глобальному суспільно-економічному середовищі. Існуюча 

бухгалтерська методологія не дає змоги повноцінно відобразити інтелектуальний 

потенціал в обліку і звітності. Вирішення цієї методологічної проблеми 

запропоновано здійснити, базуючись на сформульованій концепції збереження 

інтелектуального капіталу. Запропонована парадигма передбачає розвиток 

концептуальних засад облікового визнання і відображення у звітності основних 

компонентів інтелектуального потенціалу підприємства шляхом розмежування 

інтелектуальних активів та інтелектуального капіталу. На практиці це дає змогу 

подолати обмеження щодо визнання інтелектуальних об’єктів, зумовлені 

принципом об’єктивації, та ввести у формат фінансової звітності створені власними 

силами нематеріальні об’єкти, що підвищить рівень її повноти, об’єктивності й 

прозорості. Більш конкретизований розвиток запропонованих концептуальних засад 

бухгалтерської методології потребує вироблення суттєво інших підходів до 

вартісного виміру інтелектуальних об’єктів, що окреслює перспективи 

міждисциплінарних наукових досліджень, зокрема у сфері оцінки. 

Обліково-звітна репрезентація соціально-екологічних аспектів функціонування 

компаній повинна відповідати вимогам суспільно-економічної моделі екологічно-

соціально-орієнтованої ринкової економіки, яка тісно корелює з концепцією сталого 

розвитку. У ході дослідження обґрунтовано, що у фундаментальний базис цієї моделі 

доцільно покласти наукове надбання української школи фізичної економії. 

Розглядаючи абсолютну додаткову вартість з позиції енергії прогресу, науково 

обґрунтовано доцільність введення у парадигму адаптивного бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності нових об’єктів – абсолютних благ та екстерналій, які 
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забезпечують урахування суспільно-господарського розвитку та загально-

цивілізаційного прогресу. Такий підхід дасть змогу підвищити рівень 

інформативності та прозорості публічної корпоративної звітності щодо відображення 

соціально-екологічних аспектів ефективності функціонування корпорацій. 

У третьому розділі «Об’єкти публічної фінансової звітності та повнота їх 

відображення» подано характеристику прибутку як формалізованого синтетичного 

показника ефективності діяльності корпорації, проаналізовано адекватність валюти 

балансу і величини власного капіталу з позиції капіталізації як критерію 

ефективності функціонування корпорації, розкрито методологічні підходи до 

обліково-звітного відображення гудвілу та його вплив на публічну репрезентацію 

вартості корпорації, діагностовано принципи й методику обліково-звітної 

репрезентація деривативів корпорацій постіндустріального типу, обґрунтовано 

спрямованість концептуально-методологічних засад резервування і страхування 

капіталу в системі обліково-звітного забезпечення управління ризиками. 

Прибуток є одним із найважливіших показників результативності діяльності 

корпорацій, проте наведена у фінансовій звітності його величина все ж повинна 

розкривати компоненти примноження власного капіталу компанії. За сучасними 

регламентаціями, обсяг прибутку, визначений у системі бухгалтерського обліку та 

наведений у статтях фінансової звітності, не відображає реальної економічної 

природи взаємозв’язку прибутку і капіталу. За результатами теоретико-

методологічного аналізу, основними причинами такої невідповідності встановлена 

проблема методологічного дуалізму в оцінюванні майна (теорія господарської 

одиниці) і капіталу (теорія власника), а також побудова облікової методології на 

компромісі фінансової і фізичної концепцій збереження капіталу. Аргументовано, 

що додатковими факторами цієї проблематики є умовності й обмеження 

бухгалтерської методології, які регламентують поділ діяльності суб’єктів 

господарювання на звітні періоди, розмежування грошових і дохідних потоків тощо. 

Наведено докази, що зазначені фактори спричиняють недоліки фінансової звітності 

щодо об’єктивного відображення ефективності функціонування корпорацій, а також 

створюють методологічні можливості для маніпулювання показниками звітності. 

Обґрунтовано, що введення в бухгалтерську практику категорії «сукупний 

дохід» та звіту про нього дає змогу вирішити означену проблему. За результатами 

дослідження доведено, що проблему методологічного дуалізму можна частково 

вирішити більш об’ємним використанням цієї категорії. Аргументовано, що 

представлення у фінансовій звітності інформації про компоненти іншого сукупного 

доходу, які не могли бути визнані в обліку доходами і витратами та не враховані у 

розрахунку фінансового результату, забезпечує можливість формувати агрегований 

показник сукупного доходу. Такий показник максимально наближений до 

економічної природи прибутку як фундаментальної категорії репрезентації 

результативності діяльності корпорації; на практиці він формує надійнішу 

інформаційну базу та є передумовою підвищення об’єктивності оцінювання 

потенціалу фінансово-економічної ефективності. Впровадження вказаних 

пропозицій у діяльність ПАТ «Концерн-Електрон» та ПАТ «Орлан-Транс» дало 

змогу підвищити рівень прозорості їхньої публічної корпоративної фінансової 

звітності, зокрема щодо джерел примноження акціонерного капіталу. 
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Важливим індикатором відображення загальної ефективності діяльності 

корпорацій є динаміка вартісної характеристики їх капіталу, вираженого через 

продуктивну силу наявних економічних ресурсів. Сучасний зміст публічної 

фінансової звітності повноцінно не розкриває вартість капіталу корпорацій. 

Встановлено, що основною причиною цього є неспроможність бухгалтерської 

методології визнавати й оцінювати інтелектуальний компонент сукупного 

економічного потенціалу, розкривати такі показники у фінансовій звітності, що 

спричиняє значні відмінності між балансовими й ринковими вартостями корпорацій, 

особливо постіндустріального типу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Співвідношення ринкової і балансової вартостей окремих українських та 

іноземних корпорацій у 2016 р. 
Корпорації Вартість корпорації, млн. грн. (для 

українських) / млн. дол. (для іноземних) 

Відношення 

ринкової вартості 

до балансової  балансова ринкова 

Українські корпорації 

ПАТ „Концерн Галнафтогаз” 2532,1 2998 1,2 

ПрАТ „Київстар” 10873,6 22660 2,1 

ПрАТ „МТС Україна” 9399,4 29154 3,1 

Іноземні корпорації 

Apple Inc. 119355 586000 4,9 

Facebook Inc. 44218 314800 7,1 

Google Inc. (Alphabet Inc.) 120331 500100 4,2 

Microsoft Corporation 80083 407000 5,1 
 

Під час аналізу сучасних тенденцій на ринках капіталів оцінено зміст і рівень 

об’єктивності інструментів формалізації інтелектуального капіталу корпорацій. 

Проаналізовані методичні підходи та інструментарій оцінювання операцій з 

об’єднання бізнесу дають підстави для висновків, що визначені на їх основі 

результати передбачають абстрактне визнання гудвілу. Узвичаєна для цих операцій 

методика обліку гудвілу фактично уособлює невизнану бухгалтерським обліком 

вартість реально існуючої інформаційно-інтелектуальної складової капіталу, вводячи 

її до складу фінансової звітності сукупно як статтю балансу (рис. 4). Опрацьовані 

аналітичні огляди у сфері об’єднання бізнесу засвідчують, що деякі угоди поглинання 

не викликають довіри щодо обґрунтованості вартості придбаного бізнесу. Практичне 

підтвердження цих аргументів вказує на імперативно закладені можливості 

зловживання використовуваним інструментарієм, спричинюючи надмірну 

капіталізацію компаній. З метою запобігання таким зловживанням запропоновано 

ввести в методологію бухгалтерського обліку і звітності принцип, відповідно до якого 

визнаний в результаті угод об’єднання бізнесу гудвіл необхідно оцінювати без 

урахування вартості переданих покупцем інструментів власного капіталу як 

компенсації при об’єднанні бізнесу. 

Одним із проявів інформаційної функції бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності є формування джерел інформації для управління ризиками корпорації. 
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Ефективність ризик-менеджменту корпорації перебуває у прямій залежності від 

якості інформаційного забезпечення. За результатами дослідження виокремлено три 

проекції системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в ризик-

менеджменті корпорації: 1) як джерела інформації для оцінювання фінансово-

господарських ризиків; 2) як джерела інформаційного ризику для стейкхолдерів; 

3) як інструменту управління ризиками капіталу. Такий поділ дав змогу встановити, 

що система бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконує роль не лише 

інформаційного засобу ризик-менеджменту, а й безпосереднього інструменту 

управління ризиками. Бухгалтерський інструментарій управління ризиками капіталу 

підприємства сформований на методологічному та методичному рівнях 

бухгалтерського обліку, в принципах та прийомах якого закладені відповідні 

механізми протидії ризикам (рис. 5). Отримані результати свідчать про 

взаємозв’язок розвитку теорії ризик-менеджменту з розвитком теоретико-

методологічних засад бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а в 

практичному плані – утворюють методичний базис для врахування ризикових 

аспектів при формуванні облікової політики корпорації. Запропонований 

 

Балансова 

вартість 

підприємства 

Завищення вартості 

(внаслідок 

спекуляцій чи дії 

інших факторів) 

 

Ринкова та 

інтелектуальна 

складові 

потенціалу 

підприємства, не 

ідентифікована в 

його активах 

 

 

Різниця в оцінках 

активів 

 

 

Балансова  

вартість 

підприємства 

Г
уд

ві
л 

В
а

р
т

іс
т

ь
 п

р
и
д

б
а
н
н
я
 п

ід
п
р
и
єм

ст
ва

 
Гудвіл як об’єкт, 

що репрезентує 

неідентифіковані 

складові 

потенціалу. 

Ідентифіковані 

інтелектуальні та 

інші активи 
 

Дооцінка 

активів 

 

Балансова вартість 

підприємства до 

придбання 

Завищення вартості 

(внаслідок 

спекуляцій чи 

інших факторів) 

Балансова 

репрезентація 

вартості 

Зменшення 

акціонерного 

капіталу 

Час 

В
а
р
т

іс
т

ь
 п

ід
п
р
и
єм

ст
ва

 

До придбання (МА) Під час придбання (МА) Після придбання (МА) 

Рис. 4. Інтерпретація балансової репрезентації вартості компанії при угодах МА 
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Бухгалтерський інструментарій в управлінні ризиками капіталу підприємства 

      

     Принципи бухгалтерського обліку: 

     – обачності; 

  
На методологічному рівні 

  – повного висвітлення; 

    – автономності; 

     – послідовності; 

     – превалювання сутності над формою; 

     – об’єктивації; 
      

     Прийоми бухгалтерського обліку 

  
 

  – інвентаризація; 

– оцінювання; 

  
На методичному рівні 

  – амортизація; 

    – формування резерву капіталу; 

     – нарахування резерву сумнівних боргів; 

– створення інших резервів; 

     – формування різного виду забезпечень. 

      

Рис. 5. Бухгалтерський інструментарій в управлінні ризиками капіталу 

підприємства 

функціональний підхід також дає змогу вдосконалити існуючу методику оцінки 

властивого ризику при проведенні аудиторських перевірок. 

Резервування як обліково-фінансовий інструмент спрямоване на захист 

капіталу корпорації від редукції та надмірного вилучення його складових. Зважаючи 

на відсутність законодавчих вимог щодо обов’язкового формування резервів, у 

практиці організації бухгалтерського обліку процедурам резервування відведена 

другорядна роль. У ході дослідження встановлено, що поряд із захисною резерви 

виконують також обліково-регулятивну й інвестиційно-стимулювальну функції. 

Ефективність цього інструментарію значною мірою залежить від використовуваної 

на підприємстві методології бухгалтерського обліку резервів та їх відображення у 

фінансовій звітності. Обґрунтовано, що імперативне регулювання й облікова 

політика щодо резервів мають базуватися на концептуально-методологічних 

підходах існуючого наукового надбання у цій предметній сфері, а також 

враховувати сучасні тенденції розвитку економіки й відповідні їм зміни 

інформаційних запитів суспільства. Одним із напрямів удосконалення обліково-

звітної репрезентації резервів є обґрунтування їх складу згідно з вимогами сучасної 

постіндустріальної економіки та розроблення методик їхнього оцінювання, які 

більшою мірою повинні базуватися на формалізованих (об’єктивних) критеріях, а не 

судженнях бухгалтера. Це дасть змогу посилити захисну функцію бухгалтерської 

методології щодо збереження акціонерного капіталу корпорацій. 

У четвертому розділі «Розроблення концептуального формату публічної 

звітності корпорацій» сформульовано методологічні підходи до стандартизації 

облікових процедур акціонерного капіталу корпорацій, проаналізовано існуючі та 

розроблено адаптивні підходи до моделювання структурної будови бухгалтерського 

балансу корпорацій постіндустріального типу, обґрунтовано узагальнений формат їх 



 19 

фінансової звітності, окреслено найбільш прийнятні передумови й напрями 

розвитку нефінансового компонента у системі корпоративної звітності. 

Результати дослідження показують, що основним об’єктом інформаційних 

запитів стейкхолдерів серед показників публічної фінансової звітності корпорацій є 

дані про статику та динаміку вартості їхнього капіталу. Встановлено, що домінування 

юридичного змісту капіталу, виходячи з утверджених правовідносин корпоративної 

власності, зумовлює більш конкретизоване виділення власного та залученого 

капіталу. Обґрунтовано, що для формалізованого оперування показником власного 

капіталу корпорації (акціонерний капітал) він повинен відповідати вартості 

корпорації за ринковим курсом її акцій. Однак практика використання показників 

обліку і звітності показує, що таку відповідність неможливо досягти в рамках 

існуючої бухгалтерської методології через проблеми методологічного дуалізму в 

оцінюванні майна і капіталу та регламентації облікового визнання й надання 

вартісних характеристик об’єктам інтелектуального потенціалу. 

Вирішення проблеми методологічного дуалізму в оцінюванні майна і капіталу 

запропоновано здійснювати за допомогою притаманного органічній балансовій 

теорії підходу до визначення відновної (репродуктивної) вартості активів. Доведено, 

що такий підхід дає змогу спрямувати процедурно-методичні аспекти обліку на 

збереження капіталу та репродуктивної вартості корпорацій, а також розмежувати 

фіктивний і реальний прибуток, примноження додаткового і прибуткового капіталів. 

Практичне застосування підходу відновної вартості в умовах інформаційно-

інтелектуальної економіки спрямоване на оберігання капіталу від редукції не лише 

внаслідок дії кон’юнктурних факторів ринку, інфляційних процесів чи фізичного 

зносу, але і його морального зносу. Нарахування морального зносу в системі 

бухгалтерського обліку запропоновано здійснювати за рахунок спеціально 

створеного резерву на моральний (технологічний) знос основного капіталу (рис. 6). 

Обґрунтовано доцільність формування цього резерву за рахунок прибуткового 

капіталу. У разі неспроможності нарахування резерву на моральний (технологічний) 

знос основного капіталу через відсутність прибуткового капіталу чи його 

недостатність, моральний знос пропоновано формувати за рахунок резервного 

капіталу чи прибутку звітного року. Аргументовано, що застосування таких 

облікових процедур забезпечує збереження продуктивної сили капіталу та 

можливість його відтворення в якісно новій (інноваційній) технічно-технологічній 

формі. Прикладна реалізація запропонованого підходу передбачає відкриття 

відповідного рахунка бухгалтерського обліку «Резерв на моральний (технологічний) 

знос основного капіталу». 

На основі ключових факторів методологічного відставання теорії 

бухгалтерського обліку від змісту фінансово-економічних процесів сучасних 

корпорацій проведено поглиблений аналіз економетричної розробки структурної 

будови бухгалтерського балансу. Сформульовані в економетричній та інших 

балансових теоріях моделі балансового узагальнення свідчать, що суть проблеми 

полягає у методологічній неможливості подання в балансі реальної вартості 

інтелектуальних активів та інтелектуального капіталу, які є визначальними для 

підприємств економіки інформаційно-інтелектуального типу. 
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Рис. 6. Інтерпретація балансової репрезентації морального зносу основного 

капіталу 

Проблему облікового визнання і відображення інтелектуального потенціалу 

запропоновано вирішувати через репрезентацію в активі балансу інтелектуальних 

активів, а в пасиві – інтелектуального капіталу. При цьому якщо вартість 

інтелектуальних активів охоплює дві складові – вартість трансформованих інших 

форм капіталу та додатково створену вартість, то вартість інтелектуального 

капіталу, згідно із запропонованою методикою, відображає лише вартісний вимір 

синергетичного ефекту трансформації інших форм капіталу. Доведено, що в такий 

спосіб досягається реальність інформації щодо створення додаткової 

інтелектуальної вартості (рис. 7). Аргументовано, що такі базові положення дають 

змогу підвищити рівень повноти репрезентації інтелектуального капіталу в балансі 

корпорацій та об’єктивності їх фінансової звітності загалом. З практичного погляду 

факт повноцінного відображення інтелектуального потенціалу в балансі корпорацій 

приведе до очікуваного зниження вартісних розривів між їх балансовими та 

ринковими капіталізаціями. 

Обґрунтований у роботі розвиток концептуально-методологічних положень 

обліково-звітної репрезентації капіталу корпорацій постіндустріального типу 

передбачає розширення формату публічної фінансової звітності на основі введення 

нових об’єктів, які дають змогу повноцінно репрезентувати компоненти 

інтелектуального потенціалу корпорацій та забезпечувати збереження основного 

капіталу від морального зносу. Для цього запропоновано: у пасиві балансу в розділі 

«Акціонерний капітал» відображати інтелектуальний капітал та резерв на 

моральний (технологічний) знос основного капіталу; у звіті про прибутки і збитки в 

розділі «Сукупний дохід» додати статті «Дооцінка (уцінка) інтелектуальних 

активів» та «Втрати від морального зносу основного капіталу». Для візуальності 

необхідні відповідні доповнення до звіту про власний капітал і приміток до річної 

фінансової звітності, що на практиці дозволить розширити інформаційно-аналітичне  
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Рис. 7. Балансова репрезентація інтелектуального потенціалу підприємства 
 

забезпечення управління економічним потенціалом та ефективним 

функціонуванням підприємств корпоративного типу. 

Для посилення інформативності показників прибутковості акцій запропоновано 

доповнити відповідний розділ звіту про прибутки і збитки статтями «Чистий 

прибуток на одну гривню акціонерного капіталу (ринкової вартості акцій)» та 

«Дивіденд на одну гривню акціонерного капіталу (ринкової вартості акцій)». З 

практичного погляду це дає змогу об’єктивніше оцінити рентабельність інвестицій в 

акції корпорацій, базуючись на реальних, а не на номінальних оцінках їхніх 

вартостей. Запропонований формат публічної фінансової звітності корпорацій 

утворює об’ємнішу інформаційну базу, яка сприяє підвищенню об’єктивності 

розкриття потенціалу корпорацій та демонстрації їхньої інвестиційної 

привабливості на міжнародних ринках капіталів. 

Проаналізовано зміст процесів удосконалення формату корпоративної 

звітності, які відбуваються під керівництвом різних міжнародних організацій у 

кількох напрямах: розвиток нефінансової звітності, яка відображає економічні, 

екологічні й соціальні аспекти діяльності компаній – Звіт про прогрес дотримання 

принципів Глобального договору ООН та Звіт зі сталого розвитку відповідно до 

вимог GRI; формування та розвиток концепції інтегрованої звітності компаній, яку 

розробляє Міжнародна комісія з інтегрованої звітності (IIRS). 

Встановлено, що розвиток корпоративної звітності за такими напрямами 

істотно розширює її формат та інформаційне наповнення, проте не вирішує 

проблеми відновлення довіри до публічної корпоративної звітності. На основі 

результатів аналізу встановлено, що застосовувані у сучасній практиці змістові 

формати нефінансової звітності базуються на використанні економічно-фінансових 

індикаторів, розрахованих на основі бухгалтерської інформації, перебираючи на 

себе відомі недоліки фінансової звітності. З метою покращення якісного рівня 
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інформаційного забезпечення зовнішніх стейкхолдерів нефінансовий компонент 

публічної корпоративної звітності запропоновано будувати з урахуванням 

концептуально-теоретичного базису фізичної економії. За основні об’єкти 

нефінансового компонента публічної корпоративної звітності розглянуто абсолютні 

блага й екстерналії, що забезпечують нормальну життєдіяльність людини та 

відсутність шкідливого впливу на навколишнє середовище. Це сприятиме 

змістовному вдосконаленню інформаційного забезпечення заінтересованих сторін 

корпорацій щодо соціально-екологічних результатів їхньої діяльності. 

У п’ятому розділі «Інструментарій оцінки та аналізу публічної звітності 

корпорацій» розкрито та проаналізовано сучасні напрями розвитку аудиту 

публічної звітності корпорацій постіндустріальної економіки, сформовано 

інструментарій аналізування формалізованих показників їх фінансової звітності, 

запропоновано удосконалені підходи до використання показників фінансової 

звітності ринковими та суспільними інституціями, аналітичними службами 

контрагентів ринку. 

Для забезпечення довіри суспільства до публічної звітності корпорацій 

вагомого значення набуває зміст її аудиторського підтвердження, розвиток якого 

спрямований на підвищення інформаційної прозорості діяльності й ефективності 

управління ними. Аналіз розробок вітчизняних і зарубіжних науковців, 

інституційних напрацювань свідчить, що удосконалення принципів організації та 

ключових завдань аудиту головним чином пов’язується з відновленням довіри 

суспільства до інститутів публічного інформування про стан і результати діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Передумови поглиблення змісту та розширення формату публічної 

корпоративної звітності, зокрема фінансової, обумовлюють нові об’єкти аудиту, 

необхідні для підтвердження повноти й достовірності звітності. До таких об’єктів, 

зокрема, віднесено інтелектуальні активи й інтелектуальний капітал, моральний 

знос і резерв на моральний (технологічний) знос основного капіталу, показники 

прибутковості акцій тощо. В інтегрований аудиторський висновок (звіт) за 

результатами аудиту публічної корпоративної звітності запропоновано введення 

обов’язкового висловлення аудиторської думки щодо повноти репрезентації 

соціально-екологічної ефективності та впливу діяльності корпорації на навколишнє 

середовище крізь призму дотримання балансу абсолютних благ і екстерналій. 

Введення вказаних об’єктів у програму аудиту та висловлення думки аудитора про 

них в аудиторському висновку (звіті) дасть змогу підвищити об’єктивність 

корпоративної звітності та рівень довіри до неї з боку користувачів. 

Системний фінансово-економічний аналіз показників фінансової звітності є 

основним методичним інструментом оцінки фінансово-майнового стану та 

результатів діяльності підприємств. Встановлено, що використовувана наразі в 

теорії і практиці методика фінансового аналізу не може вважатися досконалою та 

ефективною для умов постіндустріальної економіки; це спричинено 

неспроможністю на основі існуючого аналітичного інструментарію об’єктивно 

кількісно оцінити вплив інтелектуальних факторів на фінансово-економічну 

позицію та ефективність функціонування підприємств. 
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Розвиток методології аналізу фінансової звітності з метою вдосконалення 

оцінки інтелектуального потенціалу підприємств пропонується здійснювати за 

двома підходами: розроблення нових індикаторів оцінювання інтелектуального 

потенціалу підприємства в межах існуючої методології бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності; розроблення індикаторів на основі розширення існуючої 

методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що дасть змогу більш 

об’ємно проаналізувати компоненти інтелектуального потенціалу за балансом 

підприємства. Перший підхід передбачає порівняння ринкової та балансової 

вартостей підприємств або визначення частки балансових компонент 

інтелектуального потенціалу (нематеріальні активи, витрати на дослідження і 

розробки, гудвіл) у сукупному капіталі підприємства. Побудовані за цим підходом 

індикатори можуть застосовуватися до існуючого формату фінансової звітності, що 

зумовлює його значущість для практики фінансового аналізу (табл. 2). При цьому 

акцентується, що такі методи мають суттєві недоліки й обмеження, які призводять 

до викривлення оцінок інтелектуального потенціалу. Використання другого підходу 

потребує зміни концептуальних засад обліку та звітності, принципи побудови яких і 

стануть базою формулювання методології адаптивної системи економічного аналізу. 
 

Таблиця 2 

Характеристика параметрів економічного потенціалу корпорацій за 

допомогою удосконалених аналітичних показників (2016 р.) 
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Балансовий індикатор 

інтелектуального потенціалу 
0 0,013 0,007 0,259 0,269 0,059 0,160 0,355 0,104 

Коефіцієнт страхування 

(резервування) бізнесу 
0,114 0,004 0,003 0,008 0 0 0,027 0 0 

Рентабельність акціонерного 

капіталу 
0,002 Х 0,022 0,225 0,258 0,435 Х Х Х 

Внутрішньо генерований гудвіл 

у зіставленні з ринковою 

вартістю 

… 0,91 0,16 0,52 0,68 0,80 0 0,02 0,97 

Примітка: сформовано автором на основі офіційної фінансової звітності та публічних 

джерел інформації. «…» – відомості відсутні; «Х» – немає економічного сенсу заповнення комірки 
 

Обґрунтоване розширення змісту та формату показників фінансової звітності 

дало змогу удосконалити її оцінно-аналітичний інструментарій. Зокрема, 

запропоновано методику формалізації індикаторів у процесі аналізу 

інтелектуального потенціалу корпорацій на основі балансової репрезентації 

інтелектуальних активів та інтелектуального капіталу. При цьому передбачено 

використання вдосконаленої системи показників страхування капіталу корпорації, 
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які враховують усі види резервів капіталу, в тому числі резерв на моральний 

(технологічний) знос, і показника рентабельності акціонерного капіталу, виведеного 

з показника сукупного доходу, а не чистого прибутку. Побудовані аналітичні 

індикатори, на відміну від існуючих, дають змогу повніше оцінити економічний 

потенціал корпорації, оскільки враховують усі його компоненти, зокрема й 

нематеріальні об’єкти, створені власними силами. З практичного погляду результати 

такого аналізу, маючи вищий рівень об’єктивності, підвищують ефективність 

управлінських процесів. 

Аналітичні індикатори, які характеризують ринкову позицію корпорації та її 

інвестиційну привабливість, розраховують на основі показників фінансової 

звітності. За результатами дослідження встановлено, що для надання таким 

індикаторам дієвості у практичному застосуванні необхідне вирішення проблеми 

інформаційного забезпечення просторово-часових зіставлень, застосування яких 

пропонується здійснювати через обґрунтування їхніх нормативних значень. Це 

уможливить посилення аргументованості висновків на основі розрахованих значень 

аналітичних індикаторів. 

Для посилення інформативності публічної фінансової інформації про 

інвестиційну привабливість компаній застосовують методично-інформаційний 

інструмент проформ (проформи прибутків, проформи фінансових звітів, проформи 

прогнозів тощо). Встановлено, що використовуваний на практиці формат проформ 

дозволяє менеджерам корпорацій акцентувати увагу інвесторів на найважливіших, 

на їх думку, фінансових показниках. У ході дослідження доведено, що існуюча 

можливість зміни у проформах інтерпретації ключових фінансових показників 

виводить їх формат за межі систем стандартизації й регламентації бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності, нівелюючи такі важливі якісні характеристики 

інформації, як зіставність та достовірність. За результатами дослідження цього 

аспекту сформульовані рекомендації, які обґрунтовують практичну доцільність 

аналізу проформ лише після їхньої верифікації у системі формалізованих показників 

фінансової звітності, що дасть змогу забезпечити об’єктивність і корисність 

отриманих аналітичних висновків. 

Одним із основних недоліків фінансової звітності є її запізнілість. Доведено, що 

часткове подолання цього недоліку можливе через розроблення випереджувальних 

індикаторів фінансово-економічного розвитку корпорацій. До таких індикаторів 

запропоновано віднести агреговані індекси зі складною структурою, які формуються 

на основі емпіричних спостережень, що зумовлює вузьку просторово-часову сферу 

їхнього застосування. Обґрунтовано, що прикладне застосування випереджувальних 

індикаторів уможливить завчасне виявлення негативних тенденцій в діяльності 

корпорацій, встановлення імовірності погіршення їх фінансово-майнового стану в 

майбутніх звітних періодах. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 

проблеми формування адаптивної системи публічної звітності корпорацій 

постіндустріальної економіки. На основі обґрунтування змісту і спрямованості 

розвитку концептуально-теоретичних засад бухгалтерського обліку запропоновано 

методологічні положення обліково-звітної репрезентації визначальних для 
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постіндустріальної економіки об’єктів економічного потенціалу корпорацій та 

запропоновано адаптований до сучасних інформаційних потреб стейкхолдерів 

формат публічної корпоративної фінансової звітності. За результатами дослідження 

зроблено такі висновки та пропозиції. 

1. Ефективність управління й регулювання діяльності окремих економічних 

суб’єктів та функціонування економіки загалом значним чином залежить від якості 

інформаційного забезпечення цих процесів. Встановлено, що основним і єдиним 

публічним інструментом формалізованого розкриття інформації про потенціал 

фінансово-майнового стану і результативність діяльності суб’єктів ринку є їхня 

фінансова звітність. Прийнята Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку Концептуальна основа фінансової звітності до її користувачів відносить лише 

інвесторів, позикодавців і кредиторів. У сучасному суспільно-економічному 

середовищі вказані користувачі через розвинуту мережу соціальних інституцій 

(недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, фінансово-інвестиційні фонди тощо) 

репрезентують все суспільство, що посилює суспільний статус фінансової звітності 

корпорацій. Це дало змогу аргументувати орієнтацію функціонального призначення 

фінансової звітності на задоволення інформаційних потреб значної кількості груп 

заінтересованих сторін корпорацій. 

2. Низький рівень адекватності змісту й формату показників фінансової 

звітності сучасним умовам ведення бізнесу закономірно зумовив виведення цього 

інформаційного інструменту на другий план щодо новітніх альтернативних 

нестандартизованих методик оцінювання потенціалу та його результативного 

використання в діяльності ринкових суб’єктів. Результати дослідження показали, що 

головний недолік сучасної стандартизованої фінансової звітності, порівняно з 

іншими оцінно-аналітичними інструментами, полягає в неможливості повноцінної 

репрезентації економічного потенціалу суб’єкта господарювання. Формат публічної 

фінансової звітності корпорацій запропоновано будувати відповідно до розробленої 

моделі концептуального базису, який не лише охоплює концептуально-теоретичні 

положення бухгалтерського обліку та фінансової звітності (концепції збереження 

капіталу, концепції прибутку, фундаментальні балансові теорії), але й враховує 

інформаційні потреби користувачів звітності корпорацій в постіндустріальних 

умовах. Це дало змогу отримати адаптований за змістом до умов постіндустріальної 

економіки формат фінансової звітності, який забезпечує більш повне відображення 

економічного потенціалу корпорацій. 

3. Відмінності у змістовому навантаженні та статейному наповненні формату 

фінансової звітності спричинюють чимало проблем для учасників ринків капіталів та 

створюють перешкоди інформаційної систематизації у процесах глобалізації світової 

економіки. Сучасні тенденції гармонізації фінансової звітності охоплюють 

насамперед процедурні аспекти зближення систем обліково-звітної стандартизації. 

Встановлено, що міжнародна гармонізація систем бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності має бути спрямована на досягнення подвійної мети – 

забезпечення зіставності публічної фінансової інформації та повернення довіри 

суспільства до звітності як базового інструменту інформаційного забезпечення. 

Обґрунтовано концептуальну спрямованість гармонізації публічної корпоративної 

звітності, що базується на прийнятній для суспільства моделі суспільно-економічних 
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відносин та концептуальних основах обліку і звітності. Пропонована модель за 

концептуальною спрямованістю процесів гармонізації корпоративної звітності може 

бути використана міжнародними інституціями у сфері регламентації і стандартизації 

обліково-звітних систем для формулювання єдиних принципів бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності, вироблення адаптованого за змістовим наповненням 

показників формату публічної фінансової звітності корпорацій. 

4. Однією з причин невідповідності використовуваного на теперішній час 

формату публічної фінансової звітності реальним умовам ведення бізнесу суспільно 

значущими компаніями є відставання теоретичних положень бухгалтерського обліку 

від реалій цивілізаційного розвитку. Аналіз існуючих теорій бухгалтерського обліку 

й фінансової звітності засвідчив, що наразі жодна з розроблених концептуально-

методологічних конструкцій не спроможна задовольнити висунуті до формату 

звітності вимоги щодо задоволення інформаційних запитів її користувачів. 

Обґрунтовано, що вирішення цієї проблеми необхідно здійснювати крізь призму 

розроблення нової парадигми бухгалтерського обліку, теоретичний базис якої, на 

відміну від інших парадигмальних облікових конструкцій, необхідно розширити 

шляхом введення прийнятних для сучасної практики положень органічної 

балансової теорії та окремих аспектів фізичної економії. Це дає змогу вирішити 

проблеми методологічного дуалізму при репрезентації результативності діяльності 

корпорацій та підвищити рівень прозорості звітності за рахунок відображення 

соціально-екологічної ефективності їхнього функціонування. 

5. За результатами дослідження встановлено, що визначальним фактором 

генерування економічних вигод в умовах постіндустріальної економіки є 

інтелектуальний потенціал суб’єктів господарювання. Аргументовано, що розвиток 

парадигми бухгалтерського обліку та фінансової звітності повинен також 

враховувати необхідність розширення методологічного апарату для забезпечення 

повноцінного визнання інтелектуальної складової економічного потенціалу 

підприємства та формалізованого введення цього об’єкта в обліково-звітну систему. 

У цьому контексті сформульовано концепцію збереження інтелектуального 

капіталу, яку пропонується використовувати як теоретичний базис при розробленні 

методології обліково-звітного відображення інтелектуального потенціалу 

підприємств корпоративного типу. У практиці організації бухгалтерського обліку 

вітчизняних корпорацій це дасть змогу подолати обмеження щодо визнання цих 

інтелектуальних об’єктів та ввести у формат фінансової звітності створені власними 

силами нематеріальні об’єкти, що підвищить рівень повноти, об’єктивності й 

прозорості публічної звітності. 

6. Серед показників результативності діяльності вітчизняних корпорацій 

провідну роль відіграє прибуток. Умовності й обмеження бухгалтерської 

методології, а також проблема методологічного дуалізму в оцінюванні майна і 

капіталу зумовлюють невідповідності показника прибутку, поданого у фінансовій 

звітності, його економічній природі у взаємозв’язку з характеристикою змін вартості 

власного капіталу корпорацій. Доведено, що введення в бухгалтерську практику 

категорії сукупного доходу та звіту про нього дає змогу частково вирішити означену 

проблему. Аргументовано, що за рахунок представлення у фінансовій звітності 

компонентів іншого сукупного доходу, які не могли бути визнані в обліку доходами 
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і витратами та, відповідно, не враховані у розрахунку фінансового результату, 

можна сформувати агрегований показник сукупного доходу, який з теоретичного 

погляду максимально наближений до економічної природи прибутку як 

фундаментальної категорії для репрезентації результативності діяльності корпорації, 

а з практичного – формує інформаційну базу для оцінювання потенціалу фінансово-

економічної ефективності. 

7. Аналіз фінансових звітів провідних високотехнологічних транснаціональних 

корпорацій та деяких вітчизняних компаній засвідчує представлення в них гудвілу зі 

значною питомою вагою щодо валюти балансу. Результати об’єднання бізнесу 

вказують на інформаційно-інтелектуальне, нематеріальне походження гудвілу, що 

робить його інструментом відображення в балансі інтелектуальної складової 

економічного потенціалу корпорації. Дослідження змісту окремих угод з 

поглинання (придбання) підприємств не викликають довіри щодо обґрунтованості 

вартості придбаного бізнесу, переважно спричиняючи завищені оцінки валюти 

балансу об’єднаного бізнесу. Запропоновано ввести в методологію бухгалтерського 

обліку і звітності принцип, відповідно до якого визнаний у результаті угод 

об’єднання бізнесу гудвіл необхідно оцінювати без урахування вартості переданих 

покупцем інструментів власного капіталу як компенсації при об’єднанні бізнесу. З 

практичного погляду це дасть змогу запобігти перекапіталізації корпорацій у 

результаті процесів об’єднання (поглинання) бізнесу. Використання цих положень 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку дасть змогу 

відслідковувати спекулятивні операції в національній економіці та запобігати 

проведенню агресивного перерозподілу бізнесу. 

8. У ході дослідження встановлено дві групи проблем обліково-звітного 

відображення деривативів вітчизняними суб’єктами господарювання. Перша група 

проблем – організаційного характеру, вона зумовлена відсутністю практичного 

досвіду здійснення операцій з деривативами та може бути вирішена в результаті 

засвоєння іноземного досвіду щодо методики й організації таких операцій. Друга 

група охоплює проблеми методологічного характеру, пов’язані зі складностями та 

відсутністю чітко обґрунтованого регламенту визнання результатів таких операцій. 

У роботі наведено аргументи, що вирішенню методологічних проблем 

бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності деривативів повинно 

передувати формулювання методології власного капіталу, що визначає зміст та 

спрямованість подальших досліджень у цій предметній сфері. Наведене може стати 

спонукальним аргументом для організації Департаментом податкової, митної 

політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України 

розроблення нормативно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку 

капіталу в контексті сучасних теорій капіталу та інвестицій. 

9. Функціонування підприємств корпоративного типу в сучасному ринковому 

середовищі здійснюється в умовах підвищених ризиків. В управлінні ризиками 

застосовують як безпосередньо ринкові, так і суто облікові механізми й 

інструменти. За результатами дослідження виокремлено три проекції системи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в ризик-менеджменті корпорації: 

1) як джерела інформації для оцінювання фінансово-господарських ризиків 

підприємства; 2) як джерела інформаційного ризику для стейкхолдерів 



 28 

підприємства; 3) як інструменту управління ризиками капіталу підприємства. Цей 

поділ дав змогу встановити, що система бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності виконує роль не лише інформаційного інструмента ризик-менеджменту, а 

й безпосереднього інструменту управління ризиками. Бухгалтерський 

інструментарій управління ризиками капіталу підприємства сформований на 

методологічному та методичному рівнях бухгалтерського обліку, що виражено в 

принципах та прийомах обліку, в яких закладені відповідні механізми протидії 

ризикам. Запропонований функціональний підхід до аналізу системи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності економічних суб’єктів як 

інструменту управління ризиками корпорації можуть застосовувати фахівці служб 

ризик-менеджменту вітчизняних корпорацій у процесах управління ризиками, а 

також аудитори, вводячи окремі положення в методики оцінювання властивого 

ризику при проведенні аудиторських перевірок фінансової звітності корпорацій. 

10. Аналіз змісту й походження недоліків сучасного формату публічної 

фінансової звітності підприємств корпоративного типу свідчить, що їх подолання 

лежить в координатах розвитку концептуально-теоретичних і методологічних 

підходів до обліку капіталу. За результатами дослідження узвичаєний теоретичний 

базис фінансової звітності запропоновано доповнити окремими положеннями 

органічної балансової теорії, адаптованими до сучасних умов ведення бізнесу, 

зокрема підходом відновної вартості в оцінках основного капіталу. Пропонована 

адаптація підходу до встановлення відновної (репродуктивної) вартості до умов 

постіндустріальної економіки передбачає формування на балансах корпорацій 

резерву на моральний (технологічний) знос основного капіталу, що дасть змогу 

створити захисні облікові механізми від знецінення майна (основного капіталу) не 

лише внаслідок інфляційних процесів, а переважно через його моральний знос, а 

також сприяє більш об’єктивній характеристиці акціонерного капіталу корпорацій у 

їх публічній фінансовій звітності. 

11. Розвиток концептуально-теоретичного базису бухгалтерського обліку дає 

змогу вдосконалити використовуваний формат публічної фінансової звітності. 

Зокрема, внаслідок впровадження в обліково-звітну методологію положень 

концепції збереження інтелектуального капіталу та підходу відновної вартості в 

оцінюванні активів, формат бухгалтерського балансу запропоновано доповнити 

статтями «Інтелектуальні активи» в активі та «Інтелектуальний капітал», «Резерв на 

моральний (технологічний) знос основного капіталу» в пасиві, а розділ «Сукупний 

дохід» звіту про прибутки і збитки – статтями «Дооцінка (уцінка) інтелектуальних 

активів» і «Втрати від морального зносу основного капіталу». Включення вказаних 

статей не просто доповнює формат звітності, а принципово покращує її 

репрезентативну спроможність, дає змогу скоротити різницю між балансовою й 

ринковою вартостями капіталу корпорацій. 

12. Забезпечення сучасних інформаційних запитів заінтересованих сторін 

корпорацій постіндустріального типу щодо соціально-екологічної ефективності їхньої 

діяльності досить важко реалізувати за допомогою традиційної системи фінансової 

звітності чи навіть дещо розвинутого її варіанта. Це, насамперед, зумовлено 

необхідністю застосування нефінансових соціально-екологічних критеріїв 

оцінювання їхньої ефективності. Аналіз розроблених на сьогодні форматів 
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нефінансової звітності (Звіт про прогрес дотримання принципів Глобального 

договору ООН, Звіт зі сталого розвитку GRI) засвідчив їхню неадекватність запитам 

суспільства. Побудову формату такої звітності запропоновано здійснювати з 

урахуванням положень теоретичних концепцій фізичної економії, і в цьому контексті 

як обов’язкові об’єкти звітності розглядаються абсолютні блага й екстерналії. 

Пропонований підхід до репрезентації соціально-екологічних характеристик 

функціонування корпорацій може бути використаний їхніми бухгалтерськими та 

фінансово-економічними службами при розробленні форматів нефінансових звітів. 

13. Рівень довіри до публічної звітності корпорацій залежить від рівня 

верифікації інформації, представленої в ній. Запропоновані шляхи розвитку формату 

публічної корпоративної звітності передбачають розширення поля її верифікації, а 

саме, включення в програми аудиту нових об’єктів (інтелектуальні активи й капітал, 

моральний (технологічний) знос основного капіталу, фактори соціально-екологічної 

ефективності функціонування економічних суб’єктів тощо), розроблення методик 

їхньої перевірки тощо. Удосконалення в такий спосіб організаційно-методичного 

забезпечення аудиту публічної звітності корпорацій створить передумови для 

підвищення рівня прозорості їхньої діяльності. 

14. За результатами дослідження встановлено, що використовувана у практиці 

методика фінансового аналізу не може вважатися досконалою та ефективною для 

умов постіндустріальної економіки, що спричинено неспроможністю на основі 

існуючого аналітичного інструментарію об’єктивно кількісно оцінити вплив 

інтелектуальних факторів на фінансово-економічну позицію та ефективність 

функціонування підприємств. Введення до формату звітності додаткових статей дає 

змогу побудувати нові оцінно-аналітичні індикатори, які, на відміну від існуючих 

аналітичних показників, забезпечують можливості проведення аналізу стійкості 

фінансово-майнової позиції корпорації з урахуванням ефективності реалізації 

інтелектуального потенціалу. У процесі дослідження також встановлено, що, 

незважаючи на запізнілий характер показників фінансової звітності, використання її 

проформ є ненадійним через низький рівень їхньої стандартизованості й 

верифікованості. Обґрунтовано можливість посилення випереджувальної 

спроможності аналізу корпоративної звітності через забезпечення просторово-

часових зіставлень ключових індикаторів та аналітичних показників, отриманих 

безпосередньо із публічної фінансової звітності. 
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проблеми розвитку». – 2015. – № 835. – С. 225–232 (0,76 друк. арк., з яких автору 
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репрезентації у фінансовій звітності інтелектуального потенціалу підприємств / 

Л. М. Пилипенко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та 
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26. Пилипенко Л. М. Сутність і класифікація резервів підприємства з метою їх 

бухгалтерського обліку / Ю. В. Пікуш, Л. М. Пилипенко // Вісник Національного 
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АНОТАЦІЯ 

Пилипенко Л. М. Система публічної звітності корпорацій в умовах 

постіндустріальної економіки. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності). – Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ, 

2016. 

Дисертаційна робота спрямована на удосконалення концептуальних, теоретико-

методологічних засад та прикладних аспектів формування системи публічної 

звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки. 

Обґрунтовано концептуальну модель формату публічної корпоративної 

фінансової звітності, яка забезпечує задоволення інформаційних потреб зовнішніх 

користувачів та дає змогу репрезентувати сукупний економічний потенціал та 

результативність діяльності економічного суб’єкта з урахуванням ключових факторів 

генерування економічних вигод в умовах постіндустріальної економіки. 

Сформульовано концепцію збереження інтелектуального капіталу, на основі 

якої розроблено методологічний базис репрезентації інтелектуальних економічних 

ресурсів підприємств постіндустріального типу у їхній публічній фінансовій 

звітності. Запропоновано методологічні основи обліково-звітного відображення 

морального зносу основного капіталу корпорації, які передбачають створення та 

репрезентацію у фінансовій звітності відповідного резерву капіталу. На основі 

запропонованих концептуально-методологічних підходів удосконалено формат 

бухгалтерського балансу та звіту про прибутки і збитки. 

Ключові слова: публічна звітність корпорацій, фінансова звітність, формат 

звітності, стандарти фінансової звітності, постіндустріальна економіка, сталий 

розвиток, інтелектуальний капітал, моральний знос. 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 

экономической деятельности). – Национальная академия статистики, учета и аудита, 

Киев, 2016. 

Диссертационная работа направлена на совершенствование концептуальных, 

теоретико-методологических основ и прикладных аспектов формирования системы 

публичной отчетности корпораций в условиях постиндустриальной экономики. 

Обоснованна концептуальная модель формата публичной корпоративной 

финансовой отчетности, которая обеспечивает удовлетворение информационных 

потребностей внешних пользователей и позволяет представлять совокупный 
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экономический потенциал и результативность деятельности экономического 

субъекта с учетом ключевых факторов генерирования экономических выгод в 

условиях постиндустриальной экономики. 

Сформулирована концепция сохранения интеллектуального капитала, на 

основе которой разработан методологический базис репрезентации 

интеллектуальных экономических ресурсов предприятий постиндустриального типа 

в их публичной финансовой отчетности. Предложены методологические основы 

учетно-отчетного отображения морального износа основного капитала корпорации, 

предусматривающие создание и репрезентацию в финансовой отчетности 

соответствующего резерва капитала. На основе предложенных концептуально-

методологических подходов усовершенствован формат бухгалтерского баланса и 

отчета о прибылях и убытках. 

Ключевые слова: публичная отчетность корпораций, финансовая отчетность, 

формат отчетности, стандарты финансовой отчетности, постиндустриальная 

экономика, устойчивое развитие, интеллектуальный капитал, моральный износ. 
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Thesis for obtaining the scientific degree of Doctor of Economic Sciences in the 

specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Audit (by the types of economic activity). – 

National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 2016. 

The thesis is aimed at improvement of conceptual, theoretical and methodological 

foundations and applied aspects of system of corporations’ public reporting preparation in 

the conditions of post-industrial economy. The in-depth essence of the institutional 

foundations of modern system of public financial reporting of corporations that 

substantiate the wider social significance of financial reporting instead of focusing only on 

the meeting the information needs of individual users has been exposed. 

Conceptual model of public corporate financial reporting format which ensures the 

basic requirements for the information needs of external users and allows to represent the 

total economic potential and performance of economic entity, taking into account the key 

factors of generating economic benefits in the conditions of post-industrial economy has 

been justified. 

An advanced model of harmonization of public corporate reporting, which provides 

not only the convergence of most common systems of accounting and reporting 

standardization (procedural aspect) but is accentuated on its compliance with generally 

accepted model of socio-economic relations and fundamentals of regulation and 

standardization of accounting and reporting (substantive aspect) has been proposed. 

The concept of intellectual capital preservation, used as an element of adaptive 

financial reporting framework, is formulated. That allowed developing a more meaningful 

methodological basis for representation of intellectual resources of postindustrial type 

enterprises in their public financial reporting and increases the level of its adequacy to the 

business conditions in the post-industrial economy. 

The theoretical basis of the development of accounting and financial reporting 

methodology, which regarding the financial representation of the economic potential and 
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performance of corporations better takes into account the provisions of the organic balance 

sheet theory, and regarding social and environmental – scientific heritage of Ukrainian 

school of physical economy has been argued. That provides more objective reflecting of 

position, activities of corporations and their impact on the environment considering eco-

social-oriented model of socio-economic relations. 

Conceptual and methodological substantiation of the approach to accounting and 

reporting representation of corporate income has been done. This approach, taking into 

account the provisions of capital preservation concepts, enables to explain related and 

distinctive features of two key profitability indicators – net income and comprehensive 

income. Methodological approaches of accounting for goodwill of corporations, which 

contain proposed in the work imperative limitations on account of the value of transferred 

equity instruments in assessing goodwill, have been presented. A functional approach to 

design the structure of  accounting and financial reporting system as a tool for risk 

management of the corporation, which provides the separation of three angles 

(projections) of this system (source of information for risk assessment of corporation, 

source of information risk to stakeholders of corporation, tool for risk management of 

corporation capital). 

Methodological frameworks of reflecting in accounting and reporting the moral 

depreciation of fixed capital of the corporation, which provides for the establishment and 

representation in financial reporting the appropriate reserve of capital, aimed at formation 

the source of depreciation write-off and protection of stockholders' equity from the 

reduction, have been grounded. 

The improvements of the formats of the balance sheet and the profit and loss 

statement of corporations have been proposed. In particular, it is specified to expand the 

format of the balance sheet through the introduction of relevant items «Intellectual Assets» 

in assets and «Intellectual Capital», «Reserve for moral (technology) depreciation of fixed 

capital» in liabilities side of the balance sheet that allows better representation of  

intangible (intellectual and information) component of the economic potential of 

corporations. Content filling of the profit and loss statement of corporations has been 

proposed to expand by the introduction to the section «Comprehensive income» the items 

on the results of the revaluation of intellectual assets and losses from the moral 

depreciation of fixed capital, and the section «Profitability of shares» – by the indicators of 

market investment attractiveness of corporation, that can significantly improve the 

information support of stakeholders regarding corporations’ performance. 

Conceptual bases of preparation of non-financial reporting, that involve priority 

representation of corporations’ performance through the indicators of impact on the 

balance sheet the absolute benefits and externalities in terms of physical economy 

theoretical propositions have been developed. That contributes to substantive improvement 

of information support of corporations’ stakeholders on social and ecological results of 

their operation. 

Keywords: corporate public reporting, financial reporting, format of reporting, 

financial reporting standards, post-industrial economy, sustainable development, 

intellectual capital, moral depreciation. 


