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ВСТУП 
 

Динамічні процеси в архітектоніці сучасного економічного 
середовища актуалізують потребу формування релевантного 
інформаційного забезпечення раціональних і ефективних упра-
влінських рішень. Бухгалтерський облік та побудований на його 
основі оцінно-аналітичний інструментарій є основним форма-
лізованим інформаційним джерелом підтримки управлінських 
рішень. Зважаючи на високу значущість обліково-звітної та оцінно-
аналітичної інформації сучасна практика управління економічними 
суб’єктами вимагає їх адаптації до реальних економічних умов. На 
теперішній час загальновизнаними є низка чинників, які погіршують 
якісне задоволення інформаційних потреб користувачів – зовнішніх і 
внутрішніх стейкхолдерів підприємств. Дослідження змісту і харак-
теру проблем обліково-аналітичного забезпечення системи мене-
джменту підприємств засвідчує, що їхнє вирішення неможливе 
виключно на імперативному рівні чи рівні окремих суб’єктів госпо-
дарювання. Удосконалення існуючих і формулювання адаптивних 
до сучасних економічних умов концептуально-методологічних засад 
бухгалтерського обліку та відповідного методичного інструментарію 
потребує глибокого наукового опрацювання, обґрунтування нових 
парадигмальних форм. Зазначені аргументи обумовили актуальність 
досліджень, результати яких подані в монографії. 

Монографія видана в рамках проведення V Міжнародної нау-
ково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення 
системи менеджменту підприємства» (м. Львів, 28-29 жовтня 2022 
р.) та охоплює найбільш актуальні матеріали, що доповідались її 
учасниками. 

Результати досліджень, викладені в монографії, згруповані у три 
розділи, що відображають історичні аспекти розвитку 
бухгалтерської науки, аналіз і оцінку концептуально-теоретичних та 
методологічних засад розвитку бухгалтерського обліку, а також 
прикладних аспектів використання обліково-аналітичного 
забезпечення в різних системах менеджменту. 
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1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
Швець В.Є.  

1.1. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 
У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ДО 1939 РОКУ 

 
Економічна освіта у Львівському університеті імені Івана 

Франка займає одне із чільних місць у наборі студентів та 
підготовці конкурентоспроможних фахівців в Україні. Це 
подовження традицій Львівського університету, який переступив 
межу 360-літнього досвіду освітньої діяльності на ринку 
європейських освітніх послуг. Оскільки історію Львівського 
університету прийнято рахувати з дня 20 січня 1661 р., коли 
польський король Ян ІІ Казимир підписав диплом, що надавав 
Єзуїтській колегії у Львові (відома з 1608 р.) «гідність академії і 
титул університету» [1].  

Статус академії надавав право викладання всіх 
університетських дисциплін, присудження вчених ступенів 
бакалавра, магістра і доктора [1]. Однак, економічна освіта в 
інституційній формі, на спеціалізованому економічному факультеті 
розпочинається тільки у 1966 р. До інституалізації економічна 
освіта розвивається на юридичному факультеті, а цей процес 
еволюції заслуговує поглибленої уваги та більш детальних 
досліджень. Адже визначення причинно-наслідкових зв’язків у 
зміні структури навчального процесу в сфері економічної освіти 
дозволить не тільки зрозуміти логіку поступу за більш як столітній 
період, але й сприятиме прогнозуванню найбільш перспективних 
навчальних програм на майбутнє [2].   

Першими дослідженнями освітньої діяльності Львівського 
університету стали праці Станіслава Стажинського і Людвіга 
Фінкеля на при кінці ХІХ ст [1], однак вони не були достатньо 
систематизовані з врахуванням освітнього процесу. Тільки через 
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100 років, у зв’язку з підготовкою до святкування 350-ліття 
Львівського університету, спеціально організована редакційна 
колегія розпочала глибокі дослідження усього періоду діяльності 
навчального закладу. Результати дослідження редколегії 
Львівського університету стало фундаментальневидання двох томів 
у розрізі біограм працівників, підрозділів та видань університету 
[3-4]. Праця дослідників Львівського університету спричинила 
синергічний ефект, завдяки якому почались поглиблені 
дослідження щодо становлення різних наукових напрямів та 
навчальних дисциплін. Цей процес не оминув економічних 
дисциплін [5].  

Потреби поглиблених досліджень розвитку економічної освіти 
й надалі вимагають наукової уваги, відповідно сучасним вимогам з 
метою використання історичних досягнень та переваг Львівського 
університету для забезпечення подальшого успішного майбуття. 
Кожен із періодів історії Львівського університет мав свої 
особливості та відмінності, що стосується також виникнення і 
розвитку економічних дисциплін. 

Проведений аналіз щорічних навчальних програм Львівського 
університету [7-13] показав, що економічні дисципліни починають 
викладатися у початковому періоді на юридичному факультеті, а 
відтак активно удосконалюються у подальшому періоді відповідно 
до потреб господарської практики і змін законодавства (табл. 1.1.1).  

Таблиця 1.1.1 
Економічні дисципліни у Львівському університеті у першій 

пол. ХІХ ст. 
№ Навчальні дисципліни Викладачі 
1 Теорія статистики Ауґуст Новак Йоган Моріц Хлюпп 
2 Статистика Австрійської імперії в 

контекстіавстрійського права 
Ауґуст Новак Йоган Моріц Хлюпп 

3 Наука про складне табелювання Філіп Ешеріх Філіп Ешеріх 
4 Розрахунки з партнерами Філіп Ешеріх Філіп Ешеріх 
5 Торговельне право, юридичні 

норми та їх застосування 
Філіп Ешеріх Франц Туна 

6 Сільське господарство Домінік Колюмбус Рудольф Кнер 
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Перші дві економічні дисципліни з відомих 16-ти у першій пол. 
ХІХ ст., які викладались на юридичному факультеті: «Теорія 
статистики» і «Статистика Австрійської імперії в контексті 
австрійського права». Ці дисципліни викладав Август Новак – 
цісарсько-королівський публічний професор європейського 
державознавства і статистики Австрії; професор політичного 
законознавства Львівського університету. Відомо, що він викладав 
на юридичному факультеті Львівського університету в 1833 р. і до 
1837 [6-8]. Від 1849 р. працював професором Празького 
університету. Після А. Новака, ці дисципліни упродовж 1839-1848 
рр. викладав Йоган Моріц Хлюпп – доктор права, професор 
статистики і митного права Львівського університету [6; 8]. Окрім 
статистики він читав лекції з «Європейського державознавства» і 
«Австрійських митних  правил».  

Від 1849 року Й. М. Хлюпп – професор фінансової звітності та 
завідувач кафедри статистики у Празькому університеті [6; 9]. 
Статистиці приділялася така увага на юридичному факультеті 
Львівського університету, насамперед, у зв’язку з потребою 
забезпечення майбутніх фахівців знаннями методики визначення 
доходів на рівні держави з метою розуміння інструментарію 
ефективного управління. Адже тогочасне визначення статистики: 
наука про багатство народу [5-6]. До середини ХІХ століття лекції 
у Львівському університеті читали за усталеними на той час 
правилами, тобто на основі попередньо виданих і найбільш 
визнаних книжок. Наприклад, у програмі лекцій на 1841 
навчальний рік, вказувалось, що доктор права М. Хлюпп читає 
лекції з теорії статистики на основі 2-го видання (1828 р.) 
підручника Йоганна Ціціуса [8]. 

Для поглиблення методики розрахунку статистичних 
показників, а також з метою контролю за їх достовірністю, у 
Львівському університеті в першій половині ХІХ століття 
викладали такі дисципліни: «Наука про складне табелювання» і 
«Розрахунки з партнерами» [4-6]. Відомо, що у 30-х роках ХІХ 



9 

століття ці дисципліни викладав Філіп Ріттер Ешеріх - доктор 
філософії, професор рахівництва юридичного факультету 
Львівського університету упродовж 1833-1843 років. Ф.Р. Ешеріх у 
1839 році був деканом філософського факультету. Окрім дисциплін 
про розрахунки він викладав також предмет «Торговельне право, 
юридичні норми та їх застосування», який поширював знання 
майбутніх фахівців в галузі економіки.  

«Торговельне право, юридичні норми та їх застосування» після 
Ф. Ешеріха викладав Франц Туна - доктор права, професор старого 
польського цивільного права, торгового і обмінного права і 
судового переслідування Львівського університету, водночас він 
був професором торгового і обмінного права у Львівській реальній 
торговельній академії. Ф. Туна навчався в Брно, Оломоуці і Відні. 
Мав практику у суді, а від 1832 р. працював Львова, де з 1842 р. по 
1848 р. читав лекції у Львівському університеті. Від 1849 р., як А. 
Новак і М. Хлюпп, стає професором Празького університету [9].  

Слід зауважити з вищевикладеного, що читання економічних 
дисциплін було тісно пов’язано з визначенням вчених звань 
викладачів університету, що свідчить про спеціалізацію серед 
тогочасних науковців. Наприклад, відомо, що Антон Гаймбергер, 
доктор права був професором римського цивільного і церковного 
права Львівського університету викладаючи відповідного профілю 
дисципліни [6]. У 1839 р. він був ректором Львівського 
університету і водночас директором Реальної Торговельної 
академії у Львові, професором торгового і вексельного права цієї ж 
академії, а в 1843 р. – деканом юридичного факультету та 
директором університетської канцелярії [5]. 

З економічних студій першої половини ХІХ ст. викладались 
такі дисципліни за вільним вибором студентів як «Земельне 
господарство» і «Сільське господарство» (табл.1.1.1). Лектором був 
Домінік Колюмбус – доктор фармакології Львівського 
університету, професор природничої історії і сільського 
господарства Львівського університету (1839-41). Після нього, 
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упродовж 1842-1849 рр. ці предмети викладав Рудольф Кнер – 
доктор медицини і хірургії, професор природознавства Львівського 
університету [3, с. 614]. 

Переломним моментом у викладанні економічних дисциплін 
став 1848 рік – час революцій європейських народів та економічних 
реформ. Скасування панщини і розвиток кооперації у більшості 
європейських країн вплинути на затребуваність фахівців із 
знаннями з обліку, звітності та оподаткування, що стимулювало 
виникнення і розвиток економічних студій у стінах Львівського 
університету. Адже на арену господарських відносин виступає що 
раз то більша кількість суб’єктів господарювання для яких треба 
було створити нормативно-правове і організаційно-методичне 
забезпечення для забезпечення оптимальних управлінськихрішень. 
Ці обставини стали підставою виокремлення другого періоду 
розвитку економічних дисциплін та їх удосконалення, що співпадає 
з четвертим періодом в історії Львівського університету.  

У відзначений період відбуваються демократичні реформи, які 
стосуються насамперед мови викладання, а також змін змістовного 
характеру. Відбувається перехід від схоластики до дисциплін 
практичного характеру затребуваних часом. Водночас, якщо на 
першому етапі економічні дисципліни були сконцентровані на рівні 
загальнонаукової підготовки, то на другому етапі 
прослідковуються більш вільні нестандартні найменування 
навчальних дисциплін економічного характеру, що визначали 
майбутню спеціалізацію випускників (табл. 1.1.2). 

Як видно з табл. 1.1.2, поданої у часовому періоді, Йоган 
Шольц – доктор права, професор старого польського цивільного, 
торговельного, вексельного права і цивільного провадження, 
продовжує традиції викладання дисципліни «Австрійське торгове і 
обмінне право». Аналогічно, як і доктор права, професор 
статистики і австрійського фінансового законодавства, Альбін 
Гаммер викладав у цьому періоді предмет «Австрійська 
статистика». Водночас, професор А. Гаммер розпочинає викладати 
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нову дисципліну «Австрійське пряме оподаткування», що сьогодні 
найближче до спеціальності Облік і оподаткування. 

Таблиця 1.1.2 
Економічні дисципліни у Львівському університеті в середині 

ХІХ ст. 
№ Навчальні дисципліни Викладачі 

1 Австрійське торгове і обмінне право  Йоган Шульц 
2 Австрійська статистика Альбін Гаммер 
3 Австрійське пряме оподаткування Альбін Гаммер 
4 Загальна фінансова наука Йоган Паздєра 
5 Австрійське державне рахункознавство Йозеф Шрот,  

Зіард Штайнер 
6 Загальне рахункознавство Йозеф Шротт 
7 Приватне рахівництво і ведення каси в Австрії Зіард Штайнер 
8 Про камеральну форму розрахунків і її застосування до 

Державної Скарбниці Австрії, бюджету, державного контролю і 
ведення каси 

Зіард Штайнер, 
Йоган Гончік 

9 Загальні фінанси, доходи державного бюджету, служб, 
фінансових і контролюючих органів. 

Зіард Штайнер 

10 Наука про державні розрахунки і комерційну бухгалтерію Йоган Гончік 
 

Розвиток науки про фінанси у Львівському університеті 
пов’язане, нвсвмперед з іменем Андреаса Горака – доктором права, 
професором австрійського торгового та вексельного права і 
австрійського фінансового права Львівського університету. 
Андреас Горак почав викладати у Львівському університеті від 
1855 року. Відомо, що А. Горак попередньо перебував на 
викладацькій роботі в Оломоуцькому університеті де обирався 
ректором (1833 р.), а в 1850 і 1855 рр. – деканом факультету.  

У Львівському університеті А. Горак був обраний продеканом 
у 1857 р. та 1858 р. Працював А. Горак у Львівському університеті 
до 1865 р., він викладав німецькою мовою «Австрійське торгове і 
вексельне право» та «Фінансове законознавство» (з 1855 року). 
Мовою оригіналу назва другого предмету пов’язаного з фінансами 
– «Die Finanz gesetzkunde». У цей же час у Львівському 
університеті викладав ЙоганПаздєра, доктор права, професор 
політичних наук і австрійського політичного законодавства. 
Спочатку він з 1855 р. викладав «Політичну економію», а  
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«Економіку і фінансову політику» (у 1857 р.), а в 1858 році починає 
читати лекції з предмету «Політична економія (за виключенням 
Фінансової науки)», а «Фінансова наука» починає викладатися Й. 
Паздєрою як окремий предмет (табл.1.1.3). 

Таблиця 1.1.3 
Економічні дисципліни у навчальному процесі Львівського 

університету у другій половині ХІХ століття 
№ Навчальні дисципліни Викладачі 

1 Політичнаекономія і фінанси Йоган Пазьдєра 
2 Теорія статистики і австрійська статистика  Альбін Гаммер 
3 Загальне рахункознавство Йозеф Шротт 
4 Приватне рахівництво і ведення каси в Австрії Зіард Штайнер 
5 Фінансова наука Йоган Паздєра 

Лєон Білінський 
6 Європейська статистика.  Альбін Гаммер 

7 Про камеральну форму розрахунків і її застосування до 
Державної Скарбниці Австрії, бюджету, державного 
контролю і касоведення 

Зіард Штайнер, 
Йоган Гончік 

8 Загальні фінанси, доходи державного бюджету, служб, 
фінансових і контролюючих органів. 

Зіард Штайнер 

9 Про економіку Зіард Штайнер 
10 Історія торгівлі з увагою до національної економіки Зіард Штайнер 
11 Державне рахівництво та його історичний розвиток в Австрії Стефан Козма 
12 Теорія та практика ведення купецьких, фабричних і 

промислових книг у правовому регулюванні на основі 
історичного розвитку і загального огляду австрійського 
законодавства 

Стефан Козма 

13 Історія та література приватного, публічного і державного 
рахівництва від виникнення друкарства до найновіших часів  

Стефан Козма 

 
Особливої внесок у розвиток економічних студій у 

Львівському університеті зробив Лєон Білінський – доктор права з 
1867 (тема дисертації: «Мальтуська теорія народжуваності та 
земельна рента Рікардо») [3; 6]. У 1868 р. Л. Білінський отримав 
звання приват-доцента суспільної економії, а через рік – з 
політекономії. З 1874 р. Л. Білінський стає звичайним професором 
політичної економії. Викладав такі предмети: «Національна 
економіка» (з 1868-69); «Австрійське управлінське законодавство 
(перша частина, автономний управлінський організм 
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представлених у Державній Раді королівств і земель, з особливим 
наголосом на самоуправлінні Галичини)» і «Репетиторіум з 
фінансів» (з 1870). За час викладацької роботи у Львівському 
університеті Л. Білінський був декілька разів деканом факультету 
права, а в 1878-79 рр. обирався ректором. У 1876 р. проф. Л. 
Білінський стає дійсним членом Краківської академії, а також 
членом-кореспондентом Паризького т-ва з досліджень питань 
вищої школи. Був також членом дирекції Галицької ощадної каси, 
Ради поштових ощадних кас, Ради м. Львова (1880-82).  

Л. Білінський автор понад 20 праць (вагомі показники на ті 
часи), зокрема: «Studіa nad podatkiem dochowym», у двох томах 
(1872); «Procent a czynsz» (Warszawa, 1872); «System nauki 
skarbowej» (Lwów, 1876.); підручника «Wykład ekonomiis połecznej» 
тричі перевидавався (1873, 1879 і 1892). Як практик   Л. Білінський 
брав участь у розбудові банківської системи Галичини.  

Акціонерні банки почали створювати в Галичині у 60-тих 
роках ХІХ ст. Першим був Галицький Акціонерний Банк 
Гіпотечний АС у Львові («Galicyjski Akcyjny Bank Hipoteczny SA 
we Lwowie») закладений у 1867 році. Oсобливістю розвитку 
галицького банківництва на той час було існування потужнього 
«Крайового Банку для Королівства Галичини і Володимирії з 
Великим Князівством Краківським» [13]. Леон Білінський став 
одним із очільників цього банку Ця установа створена згідно 
рішення Крайового Сейму у 1881 р., окрім функцій кредитування 
також виконувала функції центрального банку, залучаючи у разі 
потреби комерційні банки.  

Неодноразово Л. Білінський обирався послом до сейму, а в 
1892 р. став Президентом генеральної дирекції державної залізниці 
і отримав статус таємного радника імператора. У законотворчій 
діяльності виконував функції референта при врегулюванні 
нафтових промислів; про забезпечення працівників від 
захворювань, про відновлення привілеїв Австро-Угорського банку, 
про премійовані облігації, був автором та ініціював прийняття 
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закону про податок від обороту цінних паперів на біржі (1892 р.) [3, 
с. 206]. На другий період розвитку економічних дисциплін у 
Львівському університеті припадає викладацька діяльність Йозефа 
Шротта, офіційного представника Галицької провінційної 
бухгалтерії; доктора філософії і професора рахівництва Львівського 
університету [8].  

З 1845 року працюючи викладачем Львівського університету, 
окрім дисципліни «Митний порядок і провадження інших 
непрямих державних доходів», Й. Шротт викладав також 
«Австрійське державне рахункознавство» і «Загальне 
рахункознавство» (табл.1.1.4). Вклад Й. Шротта у розвиток цих 
наук у Львівському університеті був настільки вагомим, що згодом 
Теодор Кульчицький, який з 1854 р. викладав у Празькому 
університеті «Державне рахівництво», а у Львівському університеті 
був на посаді приват-доцента (1871-88 рр.), написав і видав працю 
польською мовою «Schrotta Rachunkowość państwowa w 
tlómaczeniu» [3, с. 691].  

Продовжив і розвинув традиції викладання рахівництва у 
стінах Львівського університету Зіард Штайнер, професор 
державного рахівництва, який водночас заміщував посаду 
викладача торгової науки і комерційного бухгалтерського обліку у 
Технічній академії. Професор ЗіардШтайнер викладав ще такі 
предмети: «Приватне рахівництво і ведення каси в Австрії», «Про 
камеральну форму розрахунків і її застосування до Державної 
Скарбниці Австрії, бюджету, державного контролю і касоведення», 
«Загальні фінанси, доходи державного бюджету, служб, 
фінансових і контролюючих органів», «Про економіку», а також 
таку дисципліну як «Історія торгівлі з увагою до національної 
економіки».  

Наведене вище показує, що прослідковується певна 
закономірність яка полягає у конкретизації економічних студій від 
вивчення загальнодержавного стану економіки до найбільш 
важливих галузей, а відтак до механізму формування державного 
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бюджету і організації контролю за його виконанням та 
використанням. Особливої уваги приділяється національному 
рахункознавству. Продовжувачем Зіарда Штайнера у викладанні 
окремих предметів був Йоган Гончік, доктор права, надзвичайний 
публічний професор державного рахункознавства, а також перший 
екзаменаційний комісар Державної екзаменаційної комісії з 
державного рахункознавства [8-11].  

У Львівському університеті Й. Гончік працював з 1855 по 1871 
рік і викладав навчальну дисципліну «Наука про державні 
розрахунки», а з 1870 р. - «Наука про державні розрахунки і 
комерційну бухгалтерію» (табл.1.1.4). Від цього часу починаються 
традиції викладання й опрацювання бухгалтерського обліку у 
стінах Львівського університету. 

Таблиця 1.1.4 
Облікові та фінансові дисципліниу Львівському 

університеті в 1870-1871 рр. 
№ Економічні предмети  Викладачі 
1 Австрійське торгівельне і вексельне право Леонард Пєнтак 
2 Наука про державні розрахунки 

(Staatsrechnungswissensehaft) 
Йоган Гончік 

3 Наука про державні розрахунки і комерційну 
бухгалтерію 

Йоган Гончік 

4 Австрійське фінансове право Едвард Буль 
5 Репетиторіум з фінансових умінь Лєон Білінський 
6 Наука про загальне рахівництво ЙоганГончік 
 

За даними табл. 1.1.4. бачимо певний синтез дисциплін які 
взаємо пов’язують економічні знання на макрорівні (державні 
розрахунки) із мікрорівнем (комерційна бухгалтерія). Окремо 
викладається фінансове право та фінансові уміння, що свідчить про 
спеціалізацію та практичну спрямованість у підготовці майбутніх 
фахівців.  

Як показують результати аналізу історичних джерел 
Львівського університету, одним із довголітніх працівників 
Львівського університету, який викладав більшу частку облікових 
дисциплін був Стефан Козма - секретар і нотаріус Львівського 
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університету, заступник професора державного рахівництва 
польською і німецькою мовами викладання. Працював у канцелярії 
Львівського університету (1839-80 рр.), синдик університету, 
інспектор університетської будівлі, касир університетської каси і 
обох вищих гімназій, секретар сенату Львівського університету [3, 
с. 631]. Актуар галицького інституту глухонімих у Львові (з 1844 
р.), заміщав посаду викладача торгівельної науки і комерційної 
бухгалтерії Технічній академії (з 1854 р.), заступник професора 
купецької бухгалтерії і торгівельного уміння, політичної економії і 
товарознавства при торгівельному відділі цієї академії (1855-75 
рр.). З 1870 по 1880 - суплент відділу права і політичних умінь у 
Львівському університеті.  

Стефан Козма був членом державної екзаменаційної комісії з 
державного рахівництва Львівського університету (1871-72 рр.), і 
різних товариств, зокрема, історико-статистичної секції 
«Моравсько-Сілезького товариства для сприяння землеробству, 
природознавству і країнознавству» у Берні. Як видно за даними 
табл. 1.1.5., С. Козма у Львівському університеті викладав цілий 
ряд предметів з обліку і рахівництва. Окрім наведених у таблиці, 
він викладав такі дисципліни: «Система державного рахівництва в 
Австрії», «Систематичний виклад державного рахівництва діючого 
в Австрії», «Історія та література облікової практики від античних 
часів до середньовіччя», «Система облікової практики як галузі 
загальної науки про господарювання у застосуванні до приватних, 
публічних і урядових господарств», «Система простого і 
подвійного купецького книговодства для господарств заробкових» 
(з 1876 р.). 

Таблиця 1.1.5 
Обліково-аналітичні дисципліни у Львівському 

університеті в1872-1873 рр. 
№ Предмети  Викладачі 
1 2 3 
1 Державне рахівництво, а саме історичний розвиток і 

його сучасний стан в австрійській державі 
Стефан Козма 
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Продовження табл. 1.1.5 
1 2 3 

2 Репетиторіум і практичні вправи з державного 
рахівництва 

Стефан Козма 

3 Репетиторіум і практичні вправи з купецького 
рахівництва, як одинарного так і подвійного  

Стефан Козма 

4 Державне рахівництво для справ країв Австро-
Угорської монархії 

Теодор Кульчицький 

5 Про основні відмінності камерального методу. 
Практичні заняття  

Теодор Кульчицький 

6 Про основи оподаткування. Практичні приклади Юзеф Тимінський 
 

Назва останньої з перелічених дисциплін утворена під впливом 
прийнятого в Австрії 9 квітня 1873 р. закону «Про заробкові і 
господарські товариства». Згідно цього закону, усі суб’єкти 
господарювання були зобов’язані вести бухгалтерський облік і 
щорічно складати та подавати фінансову звітність (табл.1.1.6). 

Таблиця 1.1.6 
Обліково-аналітичні дисципліни у Львівському 

університеті в 1874-1875 рр. 
№ Предмети Викладачі 
1 Основи рахункових умінь із застосуванням до потреб 

приватних і суспільних 
Стефан Козма 

2 Загальні основи рахівництва, так званого купецького 
одинарного і подвійного з розглядом і порівнянням 
різних способів ведення купецьких книг 

Стефан Козма 

3 Історичний розвиток рахункових умінь та література 
про це від найдавніших часів 

Стефан Козма 

4 Основи загального рахівництва Теодор Кульчицький 
 
Відповідно, виникла потреба при підготовці фахівців 

університетського рівня більше уваги приділяти вивченню 
законодавства, що регламентувало питання обліку і звітності 
підприємств. Перший коментар вищезгаданого закону підготовив 
і видав Леонард П’єнтак – доктор права (з 1867 р.), приват-доцент 
австрійського торгового і вексельного права (з 1869 р.), а від 1870 
р. – професор торговельного і вексельного права Львівського 
університету [4, с. 286-287]. У своїй праці «O towarzystwach 
zarobkowych i gospodarczych według ustawy z dnia 9-gokwietnia 
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1873 r.», випущеній у Львові в 1874 р. Леонард П’єнтак надав 
тлумачення і науковий коментар закону «Про заробкові і 
господарські товариствах».  

В університеті Л. П’єнтак викладав такі економічні 
дисципліни: «Австрійське торгове і вексельне право», «Про 
торговельні спілки». Він був деканом факультету права 
Львівського університету (1879, 1884, 1891), продеканом (1880, 
1881, 1885, 1892), ректором (1882, 1889), і проректором (1883, 
1890), а також обирався членом-кореспондентом Академії умінь у 
Кракові (від 1883). Л. П’єнтак виконував громадську роботу: 
обирався у Раду м. Львова (від 1886) і послом від м. Львова у 
Державній Раді (1893). Будучи визнаним фахівцем Л. П’єнтак 
отримав титул Радника Двору Австро-Угорської імперії (1893). 

Економічні дисципліни у Львівському університеті ХІХ ст. 
викладались спочатку німецькою, а пізніше переважно 
польською мовами. Водночас, у другій пол. ХІХ ст. окремі 
дисципліни викладаються українською мовою. Першим вченим 
економіко-правового напряму у Львівському університеті, який 
викладав українською мовою став завідувач кафедри цивільного 
приватного права Омелян Лопушанський [4, с. 633]. Проф. 
Лопушанський очолював цю кафедру упродовж 10 років (1862-
1872), був також радником суду. Його наступником став доктор 
права і філософії Олександр Огоновський – брат відомого діяча 
Товариства «Просвіти» Омеляна Огоновського.  

У 1872 р. Олександр Огоновський став суплентем 
австрійського приватного права з українською мовою 
викладання, а в 1874 р. отримав звання приват-доцента [14]. 
Починаючи від 1875 р. він викладав українською мовою 
«Австрійське загальне приватне право», а згодом «Австрійське 
право родинне». Від 1877 р. О. Огоновський стає надзвичайним, а 
з 1882 р. – звичайним професором цивільного права Львівського 
університету. Під час викладацької роботи у 1886 р. обирався 
деканом правничого факультету. З друкованих праць, що вийшли 
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українською мовою у правничому часописі найвагоміші: «Про 
натуральні зобов’язання» (1890); «Право облігаційне і спадкове» 
(Львів, 1897).  

Дослідження питань з економічної історії у Львівському 
університеті розпочав Михайло Грушевський після прибуття до 
Львова (1894 р.). Водночас М. Грушевський здійснює активне 
керівництво науковими дослідженнями на економічну тематику 
(табл. 1.1.7). Особливо плідно працював у цьому напрямі один із 
найбільш відомих його учнів – Іван Крип’якевич, який дослідив 
торгівлю у м. Львові на підставі рахункових книг ХVII ст. чим 
започаткував розвиток економічного аналізу як наукового 
напрямку [13]. 

Таблиця 1.1.7 
Праці економічного характеру виконані під керівництвом 

М. Грушевського 
№ Автор Назва Дата 
1. Антін 

Крушельницький 
Погляди Лямпрехта й Інама-Штернег на 
історію селянської верстви, її правове 
становище й оподаткування 

1904-27-10 
(9.11) 

2. Я. Камінський Суспільно-економічний рух в Англії в 
другій пол. ХІV ст. 

1904 

3. Г. Головка Наслідки відкриття Нового світу для 
економіки Європи 

1906 

4. Є. Форостина Велика пошесть пол.ХІV ст. і її економічні 
наслідки для Західної Європи 

1908-15-10 
(28.10) 

5. Іван Крипякевич Кольбер і меркантелізм 1909-10-10 
6. Федір Голійчук Децемвіри  1911-01-02 

(14.02) 
 

Як видно з даних табл. 1.1.8, учні М. Грушевського 
досліджували різні аспекти економічних відносин Європи, зокрема, 
І. Крип’якевич 10 жовтня 1909 р. виконав наукову роботу на тему: 
«Кольбер і меркантелізм» [14, с.82]. Це дослідження, як і інші, 
згадується в екзаменаційній відомості з всесвітньої історії 
Львівського університету на здобуття звання вчителя середніх 
шкіл. Про визнання фахового рівня з економічної історії свідчить 
той факт, що до Михайла Грушевського звертались по рецензії, 
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наприклад на книжку П. Мельгунова – «Очерки по истории 
русской торговли ІХ-ХVІІІ вв.» яка була видана у Москві в 1905 р. 
[6; 16, с.63].  

Як вже попередньо висвітлено, доінституційний період 
розвитку економічної освіти в історії Львівського університету 
тривав у межах початку ХХ ст. [6]. У цей період вказували 
приналежність професорсько-викладацького складу тільки до 
відділів (факультетів), а кафедри (інститути) здебільшого не 
згадувались. У довідниках Львівського університету про статус 
професорсько-викладацького складу фігурували відомості про 
наукові ступені, вчені звання та назви наукових напрямів і 
навчальних дисциплін [18-19]. Початок інституалізації економічної 
освіти розпочинається з праць викладачів гуманітарного та 
факультету права і адміністрації, які на початку ХХ ст. здійснюють 
дослідження з проблем економічної історії та аналізу розвитку 
господарських структур [2].  

Процес початку інституалізації економічної освіти у 
Львівському університеті розпочинається від другої половини IV-
го періоду і триває до кінця V періоду, відповідно до наведеної у 
попередньому дослідженні періодизації [2]. Тобто цей період 
розпочинається від часу демократичних реформ у Львівському 
університеті і завершується напередодні заснування загально 
університетської кафедри політичної економії у 1940 р. (табл. 
1.1.8.). 

Як видно за даними табл.1.1.8, початок інституалізації 
економічної освіти у Львівському університеті має свої унікальні 
особливості. 

Виокремлюючи у четвертому періоді три основні елементи 
освітнього процесу, бачимо логіку наукового поступу. Зокрема, 
опрацювання та викладання навчальних дисциплін економічного 
характеру здійснюється на факультеті права у зв’язку із 
затребуваністю серед практиків кооперативного сектору, 
акціонерних та приватних підприємств навиків і умінь з ведення 
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обліку та звітності які стають обов’язковими [6]. Водночас, 
викладачами Львівського університету проводяться наукові 
дослідження та публікації праць з економіки, а на цій основі 
здійснюється підготовка і видання підручників з економічних 
дисциплін.  

Таблиця 1.1.8 
Основні структурні параметри початку інституалізації 

економічної освіти у Львівському університеті 
Періоди Роки Мова 

викладання 
Параметри структурних елементів економічної 

освіти 
 

IV 
 

 
1848 – 1918  

 
Польська, 
українська 
 

Опрацювання та викладання навчальних 
дисциплін економічного характеру 
Підготовка наукових праць з економіки 
Підготовка і видання підручників з економічних 
дисциплін 

 
V 
 

 
1919 – 1939  

Польська Створення кафедри суспільної та економічної 
історії у Львівському університеті ім. Яна 
Казимира 

Українська  Функціонування Українського університету у 
Львові. Наукові праці викладачів у сфері 
економіки.  

 
Науково-викладацька діяльність в економічній області 

поступово висуває на порядок денний згуртовування 
професорсько-викладацького складу в окремих інституціях за 
науковими напрямками та інтересами. На факультеті права це 
спостерігалось насамперед на таких кафедрах як цивільного права, 
суспільної економії, торговельного та вексельного права, 
адміністративного права і статистики. У результаті цієї співпраці 
з’являються друковані праці економічного характеру (табл. 1.1.9). 
Одним із перших викладачів, який згадується щодо 
функціонування кафедри суспільної економії є Владислав 
Охенковский (1840-1908) [4, с. 238]. Працював у статистичному 
бюро Львівського крайового відділення (1874-1875), а також 
вивчав статистику у Львівському університеті (1877-1878). 

Після габілітації в Йенському університеті стає професором 
надзвичайним в Академії Монстера, від 9.11.1892 р. – звичайний 
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професор у Львівському університеті. Був завідувачем кафедри 
суспільної економії, а також виконував функції декана факультету 
права і політичних умінь Львівського університету (1897-98), 
ректора (1902-03), проректoрa (1903-04). Викладав: Суспільну 
економію; Семінаріум вищий з економії та скарбівництва; 
Семінаріум економічний для початківців. 

Таблиця 1.1.9 
Праці економічного характеру виконані на факультеті права 

Львівського університету на початковому етапі інституалізації 
економічної освіти 

№ Автор Назва Дата 
1. В. Охенковський Кам’яна нафта (гас) у Галичині 1870 
2. В. Охенковський Земельна власність гмін у Галичині, їхній грошовий 

капітал і зобов’язання 
1874 

 
3. В. Охенковський Англійські ощадні каси 1877 
4. Е. Тілль Про перенесення табулярної власності  1878 
5. Е. Тілль Загальні майнові права 1884 
6. С. Гломбіньский Про систему фізіократів в суспільній економіці 1888 
7. С. Гломбіньский Реформа валюти в Австрії 1890 
8. С. Гломбіньский Загальний податок від доходу в Австрії 1893 
9. Е. Тілль З науки облігаційного права (п’ять томів) 1895 

10. О. Долинський Aвстрійське право товариств з обмеженою 
відповідальністю 

1908 

11. О. Долинський Гіпотека власника в проєктіновелізацій цивільного 
кодексу та її вплив на гіпотечний кредит 

1914 

12. О. Долинський Aвстрійське право приватного страхування  1917 
13. І. Вейнфельд Річник Польщі. Статистичні таблиці (у співавторстві з 

Е. Ромерем) 
1917 

14. Л. Каро Проблеми скарбниці польської держави 1919 
15. І. Вейнфельд Статистичний атлас (польською і французькою 

мовами у співавторстві) 
1924-
1925 

16. К. Пжибиловський Вплив зміни відносин на зобов’язання  1926 
17. З. Сталь Падіння франка і танець злотого 1926 
18. З. Сталь Французько-американський фінансовий уклад 1926 
19. Я. Пєкалкевич  Витрати та доходи публічно-правових спілок 1929 
20. М. Гонзатко Право власності на комісійні товари 1932 
21. М. Аллерганд Коментар до Господарського кодексу  1935 
22. М. Аллерганд Коментар до Закону про банкрутство  1937 
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У 1888 обраний членом-кореспондентом Академії Умінь у 
Кракові; членом Американської академії політичних і соціальних 
наук (від 1890) і Британської Економічної Асоціації (від 1893). 
Значний внесок у розвиток економічної освіти у Львівському 
університеті належить вченому економіко-правничого напрямку 
Ернесту Тіллю (1846-1926) [4, с. 523]. Е. Тілль вивчав право і 
економіку у Львівському університеті (1865-70). Після здобуття 
ступеня доктора працював в Прокураторії Скарбниці у Львові, 
потім мав адвокатську практику. Від 1873 р. викладав 
сільськогосподарське право в Рільничій академії у Дублянах та 
лісове право у Львівській школі лісового господарства. Після 
габілітації у Ягелонському університеті - доцент кафедри 
цивільного австрійського права Львівського університету (1877), 
професор (з 1888), звичайний професором (з 1905). Завідував 
кафедрою приватного австрійського права (1905-1917). Був 
деканом факультету права Львівського університету (1906-07). У 
1921 став почесним професором Львівського університету, в 1926 
отримав honoriscausa.  

В науковому плані (табл. 1.1.10) займався майновим і 
зобов’язальним правом, автор багатьох наукових праць з цього 
напрямку. Був віце-президентом Кодифікаційної комісії Польщі і 
керував її Львівським відділенням (1919), яке опрацювало кодекс 
зобов’язань. З 1897 член-кореспондент, а з 1921 дійсний член 
Польської Академії Умінь. Входив до складу Наглядової ради 
Банку рільничого у Львові. До вчених економіко-правового 
напрямку Львівського університету відноситься також 
МавриційАллерганд (1868-1942) [3, с. 133], який закінчив 
Віденський університет (1892). Опісля переїхав до Львова де 
займався адвокатською практикою і одночасно займається 
науковою діяльністю. У 1909 проходить габілітацію на факультеті 
права Львівського університету. Отримує звання надзвичайного 
професора (1917), а в 1922 стає звичайним професором на кафедрі 
цивільного права Львівського університету, де викладав 
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Екзекуційне право; Неспоре і конкурсне право; Право страхування. 
Здійснював керівництво кафедрою торгівельного і вексельного 
права (1930-1934). Опубліковує коментарі для правового 
забезпечення економічних відносин (табл. 1.1.9).  

Вагомим внеском у розвиток економічної освіти у Львівському 
університеті відзначився вчений економіко-правничого напрямку, 
доктор права Станіслав Гломбіньский (1862-1943) [3, с. 408]. 
Закінчив гімназію в Самборі (1880) і Львівський університет (1884), 
де отримав ступінь доктора права (1887). З 1885 по 1887 на 
практичній адвокатській роботі в суді у Самборі. Вивчав економіку 
в університетах Берліна і Відня (1887-88). З 1888 у Львівському 
університеті – заступник професора суспільної економії, водночас у 
Дублянській сільськогосподарській школі. З 1889 на посаді доцента 
суспільної економії, а від 1892 стає надзвичайним професором 
політичної економії і звичайним професором. Був ректором 
Львівського університету (1909-1910). У 1925 р. очолив кафедру 
суспільної економії. Львівському університеті викладав такі 
навчальні дисципліни: Наука про скарбівництво;  Історію 
суспільної економії; Семінаріум економічний; Право скарбове. 
Член Наукового товариства у Львові і Американської академії наук 
у Філадельфії. Автор багатьох праць з економіки (табл. 1.1.9). 
Видав багато підручників (табл. 1.1.10). Депутат парламенту 
Австрії (1902-18) та Галицького сейму (1904-14).  

Ще один професор кафедри торгівельного і вексельного права 
Львівського університету Мечислав Гонзатко (1903-1945) - вчений 
економіко-правничого напрямку [2, с.364]. Закінчив Львівський 
університет і отримав магістра права (1925). Після навчання - 
асистент кафедри загальної теорії права на умовах контракту (1926-
35). Ступінь доктора здобув у 1928 р. У 1930 перебував у Берліні на 
8-ми місячних студіях. Після габілітації (1932), з 1934 р. - 
заступник професора кафедри торговельного і вексельного права, а 
від 1.ІХ.1935 р. – надзвичайний професор і керівник цієї кафедри. 
Викладав також Торговельне і вексельне право у Люблінському 
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католицькому університеті (1931-33 рр.) і у Львівській вищій школі 
закордонної торгівлі (1936-39), яку було перейменовано в 
Академію зовнішньої торгівлі (1937). Був куратором Товариства 
українських студентів права «Правнича громада» при Львівському 
університеті (1935-38). М. Гонзатко з 1924 р. працював в 
Кодифікаційній комісії над підготовкою Торговельного кодексу. 
Стажувався у США з організації банківництва і грошового обігу 
(1939). Працював у Львівському ун-ті до 3.01.1940.  

До вчених економіко-правничого напрямку Львівського 
університету належав також ІгнаційВейнфельд (1877-1939) 
професор Академії Наук Політичних у Варшаві [20; 21]. Освіту 
здобув на факультеті права Ягелонського університету, продовжив 
навчання у Гетинді, Ерлагені та Відні. Практична діяльність 
Вейнфельда розпочалась із Прокураторії Скарбниці у Львові. Після 
розпаду Австро-Угорської імперії працював керівником Відділу 
Скарбниці; заступником секретаря Міністерства Скарбниці, автор 
Державного бюджету Польщі (1920). У 1922 р. запрошений 
заступником директора Головного статистичного управління. Від 
1924 до 1926 р. очолив Скарбничу палату у Львові. В 1927 р. 
відкриває у Варшаві адвокатську контору. І. Вейнфельд паралельно 
із практичною діяльністю (від 1919 р.) викладав у Львівському 
університеті навчальні дисципліни із скарбівництва. У 1920 р. 
здобуває ступінь доктора. 

Основні наукові інтереси і опубліковані праці зосереджувались 
в економічному напрямі, насамперед в області статистики і 
фінансів (табл. 1.1.9). Найбільш вагомою працею І. Вейнфельда 
став академічний підручник (табл. 1.1.10), який перевидавали п’ять 
разів (1925-1939 рр.). І. Вейнфельд був членом Товариства 
економістів і статистиків Польщі, за свою діяльність відзначений 
Командорським хрестом ордену «Polonia Restituta».  

Вченим, дотичним до розвитку економічної освіти у 
Львівському університеті був Арнольд Болланд (1881-1940) [7]. А. 
Болланд навчався у Львівській політехніці (1899-1901) та у 
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Віденській політехніці (1901-1903). З 1903 р. на викладацькій 
роботі, в 1909 р. викладає у спеціальній середній школі Академії 
Торгівлі у Кракові. 

Таблиця 1.1.10 
Підручники з економічної освіти підготовлені на 
факультеті права у Львівському університеті 

№ Автор Назва Місто, дата 
1 Станіслав Гломбіньский Поняття науки про скарбництво Самбір, 1889 
2 Станіслав Гломбіньский Поняття науки про скарбництво Львів, 1890 
3 Станіслав Гломбіньский Виклад науки про скарбництво Львів, 1894 
4 Леопольд Каро Суспільствознавство Краків, 1908 
5 Олександр Долинський Основи торговельного права Львів, 1911 
6 Арнольд Болланд Товарознавство (сьоме видання) 1923 
7 ІгнаційВейнфельд Скарбництво в Польщі  1925-39 
8 Станіслав Гломбіньский  Наука про скарбництво Львів, 1925 
9 Олександр Долинський Польське вексельне право Познань, 1925 
10 Леопольд Каро Етика і наука суспільної економії Львів, 1925 
11 Ян Пєкалкевич Статистика  Львів, 1925 
12 Леопольд Каро Основи науки суспільної економії Львів, 1926 
13 Станіслав Гломбіньский Національна економіка Львів, 1926 
14 Ян Пєкалкевич Статистика  Варшава, 1927 
15 Станіслав Грабський Суспільна економія 1927-29 
16 Ян Пєкалкевич Статистика акціонерних товариств Варшава, 1928  
17 Казимир Пжибиловський Міжнародне приватне право  Львів, 1935 
18 Станіслав Гломбіньский Історія економіки Львів, 1939 

 
У 1922 р. здобув viniamlegendi на філософському факультеті 

Львівського університету, як доцент мікрохімічного аналізу і 
викладав на фармацевтичному відділі; 1924 викладач 
товарознавства у відділі сільського господарства. Засновник і 
директор Інституту Товарознавства (1924), а також один із 
засновників Вищих Студій Торгівельних (WSH) у Кракові (1925). 
Упродовж 1938-1939 рр. ректор Академії Торгівлі видавець і 
редактор «Wiadomości Towaroznawczy». Член Наукового 
товариства у Львові, Польського природознавчого товариства ім. 
М. Коперніка. Близько 150 наукових і навчальних публікацій з 
товарознавства, хімії та мікрохімії, а також судової хімії, зокрема 
підручник з «Товарознавства» перевидано сім разів (табл. 1.1.10). У 
1939 р. заарештований німецькою владою, відправлений до табору 
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в Сахсенхаузен. Командорський Хрест  ордену відродження 
Польщі.  

Серед вчених економіко-правничого напрямку Львівського 
університету достойне місце займає доктор права Олександр 
Долинський (1866-1930) [3, с.453]. Закінчив правничий факультет 
Львівського університету і дворічні студії в Берліні та Гетинді. 
Ступінь доктора здобув на правничому факультеті Львівського 
університету (1895) і обійняв посаду приват-доцента австрійського 
приватного права, у 1904 р. – надзвичайного професора 
торгівельного і вексельного права, а від 1909 р. – звичайний 
професора Львівського університету. Був деканом правничого 
факультету Львівського університету (1921-22), завідував 
кафедрою торговельного і вексельного права, водночас завідував 
кафедрою міжнародного приватного права (1925-30). Викладав  
Австрійське приватне право (українською мовою) і Австрійське 
торговельне і вексельне право.  

У 1930 р. О. Долинський став ректором Вищої школи 
закордонної торгівлі у Львові де попередньо читав лекції з 
Торговельного права. Упродовж життя брав участь у законотворчій 
діяльності, зокрема: очолював Секцію торговельного права 
Кодифікаційної Комісії Польщі, автор проєктів законів про 
вексельне і чекове право, про акціонерні спілки і товариства з 
обмеженою відповідальністю. Обирався президентом Звьонзку 
Стоваришень Заробкових і Господарчих у Львові (1920-30). Автор 
багатьох праць з діяльності спілок, торговельного та цивільного 
права (табл. 1.1.1), та підручників з економіки (табл. 1.1.10). У 1929 
був відзначений орденом Polski odrodzonej.  

Почесним доктором права і водночас професором політичної 
економії Львівського університету був Станіслав Грабський (1871-
1949), брат реформатора польської валюти Владислава, який був 
двічі прем’єр-міністром Польщі [3, с. 413]. Навчався на 
природничому факультеті Варшавського університету, у Берліні на 
суспільно-філософських студіях (1891), у Парижі в Школі 
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Політичних Наук (1892). Від 1903 викладав у Ягелонському 
університеті. У 1905 р. переїжджає до Львова на посаду референта 
сільськогосподарських справ у Крайовому відділі Товариства 
Рільничого і професора Академії Рільничої в Дублянах. Викладав у 
Львівському університеті Методологію суспільних наук. На 
запрошення  президіуму Кола Польського переїжджає до 
Петербургу як секретар і спеціаліст з аграрних питань і питань 
автономії (1906). Після розпуску І-ї Думи повернувся до Львова і 
очолив кафедру суспільної економії Львівського університету 
(1910), був деканом правничого факультету (1910-11), завідував 
також кафедрою скарбництва (1936-39), був куратором 
студентського Економічного гуртка. 

С. Грабський був послом сейму Польщі (1919-27), міністр 
релігії та освіти (1923, 1925-26). Після 1926 р. посвятив себе 
науковій діяльності у Львівському університеті. Його підручник 
декілька разів перевидавали (табл. 1.1.10). З початком ІІ-ї світової 
війни заарештований більшовиками і ув’язнений (1939-1941). Після 
звільнення переїжджає до Лондону і очолює ІІ Раду Народову Речі 
Посполитої (1942-44). З поверненням до Польщі - заступник 
президента Крайової Ради Народової (1945-47).  

До вчених економіко-правничого напряму належить Збігнєв 
Паздро (1873-1939) [22]. Закінчив Львівський університет і 
захистив докторат у 1900 р. Після студій у Мюнхенському 
університеті проходить габілітацію з суспільної економії у 
Львівській Політехніці (1908). Від 1920 р. – професор 
адміністративного права у Львівському університеті. Обирався 
деканом правничого факультету упродовж 1922-34 рр.; очолював 
кафедру адміністративного права. Викладав: Політичне право і 
суспільні науки; Економіко-адміністративні студії; Територіальне 
самоуправління.  

Розвитку економічної освіти у Львівському університеті 
сприяла також діяльність доктора права Леопольда Каро (1864-
1939) [3, с. 587]. Він викладав на факультеті Львівського 
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університету Суспільну економію і Науку скарбництва (Фінанси). 
Був членом Польського Економічного Товариства. Автор праць з 
економіки (табл. 1.1.9) та підручників (табл. 1.1.10). У своїх 
поглядах був прихильником християнського солідаризму.  

Одним із вчених-економістів Львівського університету, що 
залишив свій вклад у науку став Ян Пєкалкевич (1892-1943) [4, с. 
275]. Народився у Курську, у 1914 р. закінчив економічний 
факультет Політехнічного інституту в Петербурзі. У 1923-24 рр. 
читав лекції зі статистики у Львівському університеті. Від 1925 р. – 
професор статистики у Варшаві, одним із найвідоміших експертів з 
економічної статистики, співпрацював зі Комісією Лігі Націй (від 
1923) та польськими банками. З 1927 р. – член Міжнародного 
інституту статистики. Входив до складу редакцій часописів 
«Statystyki Pracy» і «Handlu Zagranicznego Rzeczypospolitej 
Polskiej». Автор понад 60 наукових публікацій (табл.1.1.9) і 
підручників (табл. 1.1.10). 

Активним учасником розвитку економічної освіти у стінах 
Львівського університету був Казимир Кароль Пжибиловський 
(1900-1987) [23]. Навчався на факультеті права Львівського 
університету (1918-1922 рр.), у 1923 р. здобуває ступінь доктора 
права і викладає на кафедрі цивільного права. Під керівництвом 
Ернеста Тілля і Р. Лонгхампса де Бер`єра виконав наукове 
дослідження «Вплив девальвації грошей на виконання 
зобов`язань», яке стало основою для отримання звання доцента 
(1927 р.), а від 1936 р. – звичайного професора цивільного права 
Львівського університету. З 1931 р. Казимир Пжибиловський 
очолював Інститут міжнародного приватного права, обирався  
деканом факультету права Львівського університету (1937-1939 
рр.). Викладав у Львівському університеті до 1945 р., очолюючи 
кафедру цивільного права. Читав лекції в Католицькому 
університеті в Любліні та в Академії закордонної торгівлі у Львові. 
У 1945 р. К. Пжибиловський арештований органами НКВС і 
вивезений в табір поблизу Ворошиловграду (Луганськ). Після 
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звільнення виїжджає до Кракова, де викладав у Ягелонському 
університеті. Наукові інтереси Пжибиловського охоплювали 
проблеми цивільного та міжнародного права, викладав Основи 
бухгалтерії. Автор наукових праць (табл.1.1.9) та підручників (табл. 
1.1.10).  

До вчених економіко-правового напрямку, що викладав у 
Львівському університеті належить Здзіслав Сталь (1901-1987) [4, 
C. 462]. Стажувався в Страсбургу і Парижі (1926), асистент 
кафедри суспільної економії Львівського університету з 1925 р., 
отримав габілітацію у Львівському університеті (1929). Викладав 
Політичну економію і Скарбництво. Наукові праці присвячені 
грошовому обігу (табл. 1.1.1). Редактор львівських часописів 
«Słowo Polskie» «Kurier Lwowski». Двічі обирався послом Польщі 
(1930, 1938). Заарештований більшовиками в листопаді 1939 р., був 
засланий в табір біля Владивостоку (1941). Після звільнення 
вступив до армії Андерса. Був професором Польського 
університету в Лондоні. 

Першою спеціалізованою іституцією, яка об’єднала економічні 
дослідження викладачів і сприяла розвитку економічної освіти у 
Львівському університеті стала кафедра Суспільної та економічної 
історії, яку було створено у 1919 р. на філософському факультеті 
[4, с. 491]. Від 1924 р. вона переходить у підпорядкування 
гуманітарного факультету Львівського університету, а з 1931 р. її 
перейменовують в Інститут суспільної та економічної історії. 
Кафедра забезпечувала викладання навчальних дисциплін: 
«Питання економічної та суспільної історії середньовіччя», «Історія 
польського міста і села», «Економічна історія Європи нового часу», 
«Історія колоніальної експансії європейських держав». До головних 
напрямів наукових досліджень належали проблеми поглиблення 
спеціалізації економічної історії, зокрема історія цехового укладу 
Львова, ретроспективний аналіз цін, податків і метрології 
господарських процесів. За результатами діяльності інститут набув 
всесвітньої відомості серед наукових шкіл економічної історії 
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(табл. 1.1.11). В останній рік своєї діяльності (1939) інститут 
нараховував близько 50 осіб: наукових працівників і студентів. 
Основним друкованим органом Інституту суспільної та 
економічної історії були дослідження з суспільно-економічної 
діяльності: «Badania z dziejówspołecznych i gospodarczych». 
Упродовж 1925-1939 вийшло 35 томів. [4, с. 491].  

Таблиця 1.1.11 
Наукові праці та підручники економічного характеру 

видані викладачами Інституту суспільної та економічної історії 
Львівського університету 

№ Автор Назва Місто, дата 
1. Ф. Буяк Галичина.Край, населення, суспільство, сільське 

господарство (т. І) 
Львів, 1908 

2. Ф. Буяк Галичина. Лісництво, гірництво і промисли (т. ІІ) Львів, 1910 
3. І.Глівіц Еволюція синдикатів Варшава, 1916 
4. Ф. Буяк Економічний розвиток Галичини (1772-1914) Львів, 1917 
5. Ф. Буяк Економічний розвиток Польщі у нарисі Краків, 1925 
6. І. Глівіц Основи світової економіки Варшава, 1926 
7. С. Інгльот Суспільно-економічні відносини в 

господарствах вроцлавського єпископату у І 
половині XVI ст. 

Львів, 1926 

8. В. Терлецький Як упорядкувати вітрину магазину Львів, 1927 
9. С. Гошовський Ціни у Львові у XVI i XVII століттях Львів, 1928 
10. І. Глівіц Міжнародні угоди виробників Варшава, 1930 
11. С. Інгльот Колонії в середньовічному Ельзасі Краків, 1931 
12. С. Гошовський Хроніка семінарів з суспільної та економічної 

історії 1921-1931 
Львів, 1932 

13. С. Гошовський Ціни у Львові у 1701-1914 роках  Львів, 1934 
14. Ю.Пельц Ціни в Кракові у 1369-1600 рр.  Львів, 1935 
15. І. Глівіц Основи світової економіки Варшава, 1935 
16. Ф. Юнкевич Чинники нерівномірної зміни цін у 1701-1800 рр. Львів-1935 
17. Ф. Юнкевич Розвиток цін та платні у роках 1701-1750 Львів – 1936 
18. Ю. Пельц Ціни в Гданьску в XVI-XVII ст.  Львів, 1937 
19. І. Глівіц Основи світової економіки Варшава, 1938 
20. С. Інгльот Суспільно-економічна історія середньовіччя Львів, 1938 
 

Найбільш яскравою постаттю цього інституту став Францішек 
Буяк (1875-1953) - вчений історико-економічного напрямку, один із 
засновників польської школи економічної історії [3, с. 256].  
Навчався в Ягеллонському університеті (1894-1900), де почав 
викладати з 1897 р. Після здобуття ступеня доктора філософії 
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(1899) викладає на посаді доцента Ягеллонського університету з 
1905 р. і професора – упродовж 1909-1918 рр. Під час Першої 
світової війни професор Ф. Буяк розробив проект 
сільськогосподарських реформ, у 1918-1920 рр. - міністр сільського 
господарства. У 1919-1921 рр. – ординарний професор 
Варшавського університету. До Львова Ф. Буяк прибував після 
війни (1920). У Львівському університеті він був професором і 
керівником Інституту суспільної та економічної історії (1921-1941), 
де сформував свою школу багатонаціонального характеру: від 
студентів перших курсів до вчених з науковими ступенями [8].  

Автор понад 400 наукових праць, частина з яких присвячена 
економічній історії (табл. 1.1.12), викладав дисципліни 
економічного характеру (табл. 1.1.13). Був член-кореспондентом 
(1917), а з 1922 – академіком Польської Академії Наук. Очолював 
Польське історичне товариство (1936-1937). Член Чехословацької 
сільськогосподарської академії, Чехословацького наукового 
товариства і Слов'янського інституту в Празі. Після війни (від 1946 
р.) – професором Ягеллонського університету.  

Одним із фахівців міжнародної економіки Львівського 
університету був Іполіт Глівіц (1878-1943) – відомий дипломат, 
кандидат математичних наук [3, с. 407]. Закінчив Одеський 
університет (1901), викладав у Петербурзькому гірничому інституті 
на посаді асистента (1907-1909 рр). З 1931 викладав на 
Дипломатичних студіях Львівського університету, зокрема, 
семінар: Проблеми міжнародної промисловості (1936-1939). У 
1934-35 рр. читав лекції в Ягеллонському університеті. Наукові 
праці І. Глівіца присвячені проблемам міжнародного бізнесу (табл. 
1.1.12). Був дипломатичним представником у Петербурзі, Одесі та 
Києві. Дипломатичний представник Польщі з питань торгівлі та 
фінансів у США (1919-25). Директор Департаменту торгівлі 
Міністерства промисловості та торгівлі, керівник Скарбничо-
бюджетної комісії (1928-30).  
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Серед вчених економіко-історичного напрямку Львівського 
університету був доктор філософії, учень професора Ф. Буяка, - 
Стані́слав Гошовський (1904-1987) [3, с. 377]. Викладав на 
гуманітарному факультеті Львівського університету, доцент 
Інституту суспільної та господарської історії (1935), член 
Наукового товариства у Львові. Автор багатьох праць з проблем 
історії економіки (табл. 1.1.12), викладав дисципліни з економічної 
історії (табл. 1.1.13). 

Одним із вчених економіко-історичного напрямку Львівського 
університету був доктор філософії Стефан Інгльот (1902-1994) [3, с. 
553]. Навчався у Львівському університеті на відділі філософії за 
спеціалізацією суcпільна і економічна історія, учень Ф. Буяка. Від 
1922 по 1924 – асистент кафедри суспільної і економічної історії. У 
1927-29 рр. на студіях у Парижі, Брюсселі та Страсбургу. Викладав 
історію торгівлі в Академії Закордонної торгівлі у Львові. У 1932-
39 рр. на посаді доцента Львівського університету, а від 1939 – 
професор. Автор більш як 400 праць [24]. Найвизначніші праці 
присвячені економічній історії середньовіччя (табл.1.1.12), з цієї ж 
проблематики читав лекції (табл.1.1.13). Двічі був генеральним 
секретарем Польського Товариства Історичного. З 1945 р. у 
Кракові, де викладав у Ягеллонському університеті (1945-1950). У 
1950 р. переїжджає до Вроцлава, де став фундатором кафедри 
економічної і суспільної історії Вроцлавського університету. 
Удостоєний доктора honoriscausa.  

Упродовж 1931-1939 рр. викладачами Інституту суспільної та 
економічної історії Львівського університету проводились лекції та 
семінари із 17 навчальних дисциплін економічного напрямку (табл. 
1.1.12). 

Як видно за даними табл. 1.1.12, найбільш частка дисциплін 
економічного характеру викладали вчені школи професора Ф. 
Буяка [25]. Заслуговує уваги постать Франца Юнкевича (1907 - ?) 
вченого економіко-історичного напрямку [4, с. 705]. 
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Таблиця 1.1.12 
Навчальні економічні дисципліни Інституту суспільної та 

економічної історії Львівського університету у 1931-1939 рр. 
№ Навчальнідисципліни Викладачі 
1. ЕкономічнаісторіясередньовічноїПольщі Ф. Буяк  
2. Економічнівідносини у слов’ян до початку ХІ ст. Ф. Буяк 
3. Нарисзагальноїекономічноїісторії Ф. Буяк 
4. Вступ до економічноїісторії Ф. Буяк, С. Гошовський 
5. Вправи з економічної та соціальної історії для 

початківців 
Ф. Буяк 

6. Семінар економічної та соціальної історії Ф. Буяк 
7. Вплив економічних чинників на політичну історію  

Польщі 
Ф. Буяк 

8. Вступ до економічної історії: основи суспільної економії, 
історіїекономічних доктрин і статистичнихметодів 

Ф. Буяк, С. Гошовський 

9. Економічна історія ХІХ ст.  Ф. Буяк 
10. ЕкономічнаісторіяСередніхвіків С.Інгльот 
11. Практичні поради до наукової роботи з економічної 

історії  
Ф. Буяк, Ф. Юкневич Ю. 
Пельц 

12. Суспільний та економічний розвиток Польщі у XVI ст. С.Інгльот 
13. Чинники економічного життя у греко-римському Єгипті Ф. Смолька 
14. Натуральне та грошове господарство у Середньовіччі С. Інгльот 
15. Економічна історія Європи у Новий час (XVI–XVIII ст.) С. Гошовський 
16. Основи суспільної економії, елементи статистики та 

історії суспільно-економічних доктрин 
С. Гошовський 

17. Економічна історія Західної Європи у Новий час С. Гошовський 
 
Навчався на гуманітарному та юридичному факультетах у 

1930-35 рр. У 1934-41 рр. – асистент Інституту суспільної та 
економічної історії (з 1940 р. кафедра політичної економії, а від 
1944 р. – поновлений на цю ж кафедру). У часи війни – опікун і 
хранитель майна кафедри. Основні наукові дослідження з питань 
аналізу зміни цін у різні періоди (табл. 1.1.11).  

Дослідження розвитку економічної освіту у Львівському 
університеті було б не повним без оцінки внеску вчених, які не 
були економістами, але залишили свій вагомий слід унаслідок своїх 
міждисциплінарних наукових інтересів. Саме таким був Владислав 
Терлецький (1891-1958) – мистецтвознавець, доктор історії 
мистецтв [26]. Навчався у Львівському університеті з 1909 р. на 
філософському факультеті: вивчав математику, але після трьох 
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років перепрофілювався на історію мистецтв. У 1920 р. повернувся 
до Львівського університету, закінчив навчання і став асистентом 
відділу історії мистецтв у професорів Й. Антонєвіча, В. Подляху і 
В. Козіцького. Одночасно, з 1927 р. – асистен музею художнього 
промислу у Львові. Наукові інтереси В. Терлецького 
зосереджувались у напрямі мистецтвознавства цехів 
середньовічного Львова (30 праць). Практичне застосування 
набутих знань сприяв виданню посібника з маркетингу (табл. 
1.1.13), який був чи не першим з книжок, присвячених ринковим 
методам просування товарів. В. Терлецький – секретар Товариства 
любителів мистецтва (з 1935). Останні роки життя провів у Львові, 
похований на Личаківському цвинтарі. 

Переломним моментом історії Львівського університету стало 
політичне протистояння після закінчення війни, у 1919 р., 
викликане діями польської влади щодо обов'язку студентів 
Львівського університету служити в польській армії У зв’язку з 
переходом на польську мову викладання було закрито 
українськомовні кафедри і звільнено більшість українських 
викладачів, які не прийняли ці нововведення. Зі сторони 
українського студентства і вчених це викликало протести і було 
засновано Український університет у Львові [4, с. 544-545]. 
Ініціаторами його створення виступили: Наукове товариство ім. 
Шевченка; Товариство українських наукових викладів ім. Петра 
Могили та Ставропігійський Інститут у Львові. Рішення про 
створення Українського університету у Львові прийняв з'їзд 
українських студентів у липні 1921 р., а у вересні навчальний 
заклад розпочав свою роботу. Діяльність Українського 
університету відбувалось в умовах конспірації і на громадських 
засадах. Навчання часто супроводжувалось арештами поліцією 
студентів та професорів.  Матеріальну допомогу Українському 
університету надавали українські заклади і установи, у тому числі 
від української еміграції [27]. У першому році діяльності 
Український університет мав три факультети: філософський, 
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юридичний і медичний, а пізніше – технічний. Український 
університет налічував 1028 студентів, з них: на філософському – 
235 особи; на юридичному – 608 осіб; на медичному – 185. Крім 
того було ще 230 надзвичайних студентів. Український університет 
у Львові не зміг довго працювати в умовах конспірації, але встиг 
зробити вагомий внесок у розвиток економічної освіти українською 
мовою викладання. Вважається, що загалом університет 
функціонував до 1927 р. [4]. Викладання економічних дисциплін в 
Українському університеті здійснювалось на юридичному 
факультеті, але спеціалізованої кафедри не було. Не зважаючи на 
це викладачами Українського університету продовжувались 
дослідження економічного характеру (табл. 1.1.13).  

Як видно за даними табл. 1.1.14, значна частка наукових 
досліджень економічного характеру належить видатному історику 
Івану Крип’якевичу (1886-1967) – найбільш талановитому 
представникові школи М. Грушевського [3, с. 6]. Не дивлячись на 
те, що І. Крип’якевич в Українському університеті викладав 
історію (1921-1924), його економічні дослідження впливали на 
формування економічного світогляду студентської молоді.  

Таблиця 1.1.14 
Наукові праці та підручники економічного характеру 

видані викладачами Українського університету у Львові 
№ Автор Назва Дата 
1 2 3 4 
1. І. Крип’якевич Матеріали до історії торговлі Львова 1905 
2. І. Крип’якевич Кольбер і меркантелізм 1909 
3. Є.Архипенко Пасічницький словник 1910 
4. Ю. Павликовський Будівництво, мета і праця кооперації на Великій 

Україні 
1920 

5. І. Шимонович Українська промисловість 1920 
6. Ю. Павликовський Земельна справа у Східній Галичині 1922 
7. І. Крип’якевич Княжий город Галич 1923 
8. І. Шимонович Зелений Клин - нова Україна  1923 
9. І. Шимонович Історія політичної економії 1923 
10. І. Крип’якевич Монети Б. Хмельницького і П. Дорошенка 1924 
11. Є. Архипенко  Український рамковий вулик 1925 
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Продовження табл. 1.1.14 
1 2 3 4 

12. І. Крип’якевич Нарис історії українського ловецтва 1925 
13. Є. Архипенко  Поступове пасічництво 1927 
14. І. Крип’якевич Міста і промисли за княжих часів 1927 
15. Ю. Павликовський Причини пауперизації українського селянства в 

Галичині до 1848 р. і після знесення панщини 
1929 

16. Є. Архипенко Практичний господарський порадник 1931 
17. Ю. Павликовський Нарис розвитку української молочарської 

коопераці 
1933 

18. Ю. Павликовський На профілях етапів кооперативної думки і чину 1934 
 

В Українському університеті у Львові викладав «Теорію та 
практику кооперації» (1923-24) видатний український політичний і 
державний діяч – Євген Архипенко (1884-1959) [3, с. 28]. Він 
навчався в Електротехнічному інституті у Петербурзі (1906-1908) 
та Петровській сільськогосподарській академії. У 1906-1909 рр. 
видавав перший український журнал з бджільництва у Петербурзі, 
а в Києві журнал «Рілля» (1910). Був одним з лідерів Української 
Народно-Республіканської Партії. За Директорії – міністр 
земельних справ УНР в уряді С. Остапенка (лютий-квітень 1919). В 
1919-20 рр. – міністр земельних справ в уряді Б. Мартоса та міністр 
народного господарства в уряді В. Прокоповича. Від 1921 р., після 
окупації більшовиками Наддніпрянщини Є. Архипенко у Львові, де 
видавав журнали «Українське пасічництво» і «Сільський світ» 
(1922-28). Під час викладання в Українському університеті – 
активний дописувач до українських журналів на теми пасічництва, 
автор підручників з пасічництва і рахівництва в господарстві (табл. 
1.1.5).  

Одним із українських економістів, які викладали в 
Українському університеті був Юліан Павликовський (1888-1949) 
[4, с. 29]. Навчався на правничому факультеті Львівського 
університету (1906-1910) та на агрономічному факультеті Високої 
Земельної Академії у Відні (1914). Від 1915 р. працював на 
керівних посадах: в Краєвому товаристві «Сільський господар» у 
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Львові; член Дирекції «Народної Торгівлі» (1915-1920); голова 
Ревізійного союзу українських кооператив (1921-1944); головою 
Надзірної ради «Маслосоюзу» (1926-1944); член Надзірної ради 
«Центробанку» (1925-1939); член Контрольної комісії «Земельного 
банку гіпотечного» (1925-1929); член Бюра Волинської кооперації 
в Кременці (1921-1927); член Головної ради Волинської кооперації 
в Луцьку (1927-1929). У 1921-22 рр. викладав Аграрне право в 
Українському університеті у Львові. Водночас читав лекції з 
кооперації на вищих економічних курсах при Торговельній школі 
товариства «Просвіти» (1923-1926), на курсах «Сільського 
господаря», «Маслосоюзу», для інструкторів Ревізійного союзу 
українських кооператив. Брав участь у товаристві наукових 
викладів ім. П. Могили з проблем сільського господарства і 
кооперації. Наукові праці Ю. Павликовський присвятив розвитку 
кооперації в Україні (табл. 1.1.13). Представляв українську 
кооперацію на міжнародних конгресах: Базилея (1921), Гашдау 
(1924), Стокгольм (1927), Відень (1930), Париж (1933), Лондон 
(1937). З 1944 р. – в Німеччині, професор кафедри кооперації 
Технічно-господарського інституту (Регенсбург) і в Українському 
вільному університеті (Мюнхен).  

 В Українському університеті у Львові читав лекції з Історії 
політичної економії відомий український економіст і статистик – 
Іонакій Шимонович (1885-1939) [30]. Навчався у Петербурзькому 
університеті. В 1917 р. делегований до Української Центральної 
Ради, - товариш міністра пошти і телеграфу УНР. Викладав 
політичну економію у Кам'янець-Подільському університеті (1920-
1921). Під час викладів в Українському університеті (1922-1926) І. 
Шимонович видав один із перших підручників українською мовою 
«Історія політичної економії» [31].  

З передмови цього підручника дізнаємось, що видання 
здійсненне за просьбою його студентів-правників і відповідає 
аналогам підручників виданих у країнах Західної Європи для 
вивчення однойменного курсу на кафедрах Політичної економії. В 
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останньому розділі підручника (Україна) відзначено імена 
українських вчених: М. Туган-Барановського, В. Косинського, К. 
Воблого, М. Грушевського, Ф. Щербини, С. Остапенка, О. 
Мицюка, К. Мацієвича. С. Веселовського, А. Синявського і В. 
Тимошенко (як творців економічної історії України на початку ХХ 
ст.). У 1926 І. Шимонович повернувся на Наддніпрянщину, був 
професором Київського сільськогосподарського інституту, пізніше 
в Казані й Донецькому.  

Серед студентів Українського університету у Львові слухав 
лекції професорів М. Кордуби та І. Крип’якевича видатний діяч 
української кооперації Ілля Витанович. Водночас він працював 
інструктором в українській бурсі поширюючи економічні знання на 
середню ланку фахівців [32]. Таким чином поширювалась 
економічна освіта через українські економічні організації та 
часописи після закриття  Українського університету у Львові. 

Дослідження економічної освіти у навчальному процесі 
Львівського університету до 1939 року можна зробити такі 
висновки: 

1. Дисципліни економічного характеру почали викладати у 
Львівському університеті на юридичному факультеті, що було 
зумовлено потребою інформаційного забезпечення управління 
державою. Одними із перших економічних навчальних дисциплін 
була «Теорія статистики» і «Статистика Австрії». Викладачами 
економічних дисциплін у Львівському університеті були вчені зі 
ступенем доктора права, наукові інтереси яких знаходились у 
площині економіко-правових знань. Переважна більшість 
викладачів читали лекції в різних університетах Європи (Брно, 
Відня, Праги, Оломоуца), що свідчить про приналежність 
Львівського університету до загально європейського навчального 
процесу у питаннях розвитку економічної освіти. 

2. У викладанні економічних дисциплін у Львівському 
університеті в ХІХ столітті можна виокремити на два основні 
періоди. Перший період охоплює першу половину ХІХ ст., 
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характеризується виникненням економічних студій здебільшого 
орієнтованих на ведення державних національних рахунків, а 
також на правове забезпечення відносин у торгівлі, як найбільш 
розвинутій галузі економіки. Другий період розпочинається після 
революційних подій в європейських країнах, а формування 
дисциплін здійснюється під впливом економічних реформ - 
скасування панщини і сприяння розвитку кооперації. Економічні 
дисципліни у цьому періоді характеризуються практичною 
спрямованістю для правового забезпечення діяльності суб’єктів 
господарювання. З однієї сторони, відбувається виокремлення 
економічних дисциплін загальної підготовки («Національна 
економіка», «Політична економія» і «Фінанси»), а з іншої сторони 
виникають дисципліни облікового характеру. Бухгалтерський облік 
викладався відповідно до німецького законодавства, що створило 
передумови поширення німецької облікової школи на українські 
землі.   

3. Системне дослідження історичного поступу економічної 
освіти дозволяє виявити основні чинники, якими стали економічні 
реформи. Екстраполюючи вплив чинників на економічну освіту 
сьогодні можна прогнозувати контури майбутніх освітніх програм, 
які мають чітко виражені праксеологічні параметри і стали 
затребуваними суб’єктами господарювання у світі під впливом 
розвитку інформаційних технологій. Особливо це стосується 
співробітництва університету з найбільш успішними компаніями, 
які є носіями сучасної економічної культури. 

4. Третій період розвитку економічної освіти у Львівському 
університеті характеризується процесом трансформацій, які 
виникли під впливом війни і призвели до розпаду Австро-
Угорщини та відновлення державності Польщі. Це визначило 
ключові зміни в освітньому процесі, і насамперед щодо мови 
викладання у Львівському університеті, а це призвело до створення 
українською спільнотою окремого Українського університету у 
Львові. 
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5. Економічна освіта у Львівському університеті на IV-V 
етапах (1919-1939) представлена економічними дисциплінами які 
викладають вчені економіко-правового напрямку на юридичному 
факультеті, та вченими економіко-історичного напрямку на 
філософському, а згодом – на гуманітарному факультеті. Якщо 
професори-правники викладали економічні дисципліни виходячи з 
потреби застосування економічних знань в організації та управлінні 
державою, то професори-історики більше зосереджували увагу на 
соціально-економічному розвитку суспільних відносин.  

6. Інституалізація економічної освіти на V етапі 
розпочинається із функціонування Інституту суспільної та 
економічної історії (1931-1939), створеного на основі однойменної 
кафедри, ще у 1919 р. Найбільшу роль у цьому інституті відіграла 
наукова школа професора Ф. Буяка, а його багатонаціональні 
семінари сприяли змягченню процесу полонізації навчального 
процесу у Львівському університеті.    

7. Організаційно відгалужена діяльність Українського 
університету від економічної освіти у Львівському університеті 
сприяла розвитку економічних досліджень в україномовному 
форматі, а в умовах роз’єднаності Правобережної та Лівобережної 
України зберігало єдність українського інтелектуального 
потенціалу.  

Уведені в науковий обіг відомості про викладання економічних 
дисциплін у Львівському університеті до 1939 р. дозволять 
відкрити нові можливості для подальших системних досліджень 
розвитку економічної освіти в Україні. Досліджений пласт 
історичних джерел розвитку економічної освіти у Львівському 
університеті слугуватиме новим можливостям переосмислення 
науково-освітніх процесів у сучасному вимірі. 
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Лемішовська О.С. 
1.2.  ВПЛИВ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ 

НА РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СФЕРИ В ГАЛИЧИНІ 
НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. 

 
Контрольно-ревізійна діяльність здебільшого розглядається 

через визначені для неї функції у конкретній системі державного 
і господарського контролю. Організація контрольно-ревізійної 
системи здійснюється з урахуванням можливостей і доцільності 
залучення в державну систему відомчих (галузевих) профільних 
служб і недержавних організацій. Структурування дієвої на 
практиці інституції контролю (контрольно-ревізійної системи) 
було актуальним питанням  в усі історичні періоди. Науковцями  
аргументується доцільність звернення до досвіду минулого, 
зокрема вказується, що в сучасній українській моделі 
«незалежний контроль може розвиватися за аналогічною схемою 
діяльності ревізійних союзів на території Галичини в минулих 
історичних періодах, як альтернатива державним контролюючим 
органам і як їх доповнення» [1, с. 57]. 

 Контрольно-ревізійна діяльність найбільш тісно пов’язана з 
бухгалтерським обліком: «без осмислення складної історії 
національного обліку та контролю  ми втрачаємо минуле … з 
втратою історичної пам’яті ми позбавляємося майбутнього» [2, с. 
10]. Ретроспектива дослідження організації і змісту контрольно-
ревізійної діяльності на західноукраїнських землях наприкінці 
ХІХ – середини ХХ століття в системі кооперації слід вважати 
актуальним напрямом сучасної вітчизняної науки. В 
досліджуваний  період етно-національні ревізійні союзи мали 
визначальний вплив на побудову систем рахівництва на 
господарських утвореннях, які входили до союзу, та підготовку 
кадрів через організацію ними фахового бухгалтерського 
навчання в різних формах кооперативного шкільництва: «цей 
період вимагає особливої уваги українських вчених для 
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виявлення сучасних пріоритетів підвищення якості професійного 
шкільництва та надання освітніх послуг економічного напряму» 
[3]. 

Хронологічні і територіальні рамки пропонованого 
дослідження включають період перебування західноукраїнських 
земель у складі самоврядної провінції «Галичина і Володимирія» 
за часів Австрії (Австро-Угорщині), Другої Речі Посполитої, а 
також в період німецької окупації (1941-1944рр.). У цей період на 
території Східної Галичини діяла система контрольної діяльності 
у формі інституту приватних етно-національних ревізійних 
союзів з наділенням їх статусними компетенціями державних 
ревізійних органів. В основу концепції дослідження покладено 
метод історичної ретроспекції, який забезпечує наукове пізнання 
взаємовпливу контрольних інституцій і бухгалтерської сфери на 
цій території в досліджуваний період.  

У тематичних дослідженнях  і публікаціях науковців, 
наприклад М.С Пушкаря, підкреслюється значимість «ролі 
історичного і соціального методу дослідження науки про облік і 
на його основі появи контролю як особливого виду діяльності» 
[4,с.6]. У деяких публікаціях, наприклад С.Ф. Легенчука і О.А. 
Лаговської, аргументується доцільність дослідження впливу  
професійних організацій на побудову облікової системи 
кредитних спілок на території  українських земель, що входили 
до Російської імперії [5]. Цей висновок ще більшою мірою 
стосується  західноукраїнської території, де цей вид діяльності 
отримав значно більшого розвитку завдяки ліберальним законам 
Австро-Угорської монархії. У цьому контексті В. Швець та Ю. 
Радилецький обґрунтовують необхідність більш поглибленого 
аналізу організації регіональної системи контролю, відзначаючи 
при цьому, що «історичний досвід розбудови фінансового 
контролю на українських землях залишається «білою плямою», 
зокрема дослідження професійної діяльності такої важливої 
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інституції як Ревізійний Союз Українських Кооператив (РСУК)» 
[1, с.55]. 

У проведених тематичних дослідженнях наведено загальний 
зміст та параметри функціонування крайових контрольно-
ревізійних інституцій з виділенням діяльності Ревізійного Союзу 
Українських Кооператив  [6; 7] і розкриттям інформації про 
організацію цією інституцією системи кооперативного 
шкільництва, включаючи підготовку працівників для  
бухгалтерської і ревізійної роботи [3; 8-11]. Так, наприклад,        
Г.І. Шайнер наводить аргументи про те, що «вивчення досвіду 
торгівельно-економічного шкільництва на західноукраїнських 
землях у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття 
заслуговує на увагу, оскільки його розвиток у цей період 
відбувався під впливом позитивних європейських здобутків» 
[10]. Характеризуючи організаційну складову і розвиток 
економічної й  бухгалтерської освіти на території Східної 
Галичини у цей період, З. В. Гіптерс відзначає, що «культурно-
освітні товариства і професійні організації краю здійснювали 
пошук поняттєвого апарату та змісту навчання як у руслі 
європейської традиції, так і на засадах особливостей розвитку 
національної самобутності» [8].  

Інформація про діяльність крайових  етно-національних 
ревізійних союзів та організацію ними фахового шкільництва 
наведена і польськими дослідниками [12;13]. Українським 
науковцем Г.В. Стефанюк  досліджено шкільництво в Західній 
Україні під час німецької окупації з виокремленням внеску РСУК 
[14], а 3. Мокринською проаналізовано вплив  цієї інституції та 
інших господарських утворень на адаптацію до нових вимог 
бухгалтерського обліку та побудови звітності у кооперативах 
Генерального губернаторства в цей період [15]. Праці сучасних 
українських і зарубіжних дослідників спрямовуються на розгляд 
діяльності ревізійних спілок (союзів) через окремі проекти, в 
тому числі і організацію бухгалтерських студій та курсового 
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вишколу (дошколу) практикуючих бухгалтерів й членів 
контрольних (ревізійних) комісій.  

Контрольно-ревізійні інституції та бухгалтерська система у 
рамках будь-якого державного утворення мають визначений 
взаємозв’язок, взаємовплив і взаємозалежність: «статус облікових 
та контрольних наук відображає їх визнання в суспільстві, 
економічній системі держави та бізнесі, як цінності, яка дає 
гарантії відносно ділових стосунків» [4]. Організація і 
впровадження фінансового контролю за діяльністю суб’єктів 
господарювання являє собою, з одного боку, один з напрямів 
публічної діяльності держави і місцевих (провінційних, 
крайових) органів, а з другого – самоконтроль безпосередньо 
самим суб’єктом господарювання створеною ним службою 
внутрішньо господарського контролю.  

Фінансово-господарський контроь спрямовується на 
перевірку фінансових операцій та господарських процесів для 
встановлення їх законності та доцільності і, залежно від форми 
власності підконтрольного об’єкта, має різний зміст. При 
проведенні ревізій (фінансових обстежень) перевіряється 
правильність визначених бухгалтерською системою підприємства 
фінансових результатів, обсягів доходів та інших об’єктів 
оподаткування Організація системних чи тематичних ревізій і 
перевірок як складових контролю визначається рівнем розвитку 
та структурою економіки, особливостями політичного устрою, 
його регіональної побудови та наданих повноважень і 
компетенцій (територіальним) органам державного управління.  

Конституція Австро-Угорської монархії декларативно 
грунтувала свій устрій на засадах широкого самоврядування, 
представництвам якого передавалися відповідні компетенції 
нормотворення, зокрема у сфері управління господарством. Від 
початку входження (1773 р.) на західно-українських землях діяло 
краєве губернаторство, замість якого пізніше (1854р.) було 
створено Галицьке намісництво (K.k. Galizishe Stathaltezej; C.к. 
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Namiestnictwo Galicijskie). Для внутрішнього «самоврядування» 
Галичини у 1861 р. був створений адміністративний і виконавчий 
орган крайового сейму – Крайовий комітет. Цей орган виступав  
як адміністративно-контрольна інстанція для нижчих органів 
самоврядування. Намісництво та його управлінська вертикаль 
діяли аж до розпаду Австро-Угорської імперії, апарат якого був 
використаний урядом Польщі. 

Законодавчі приписи в Австро-Угорській державі 
регламентували загальні правила запису фінансово-
господарських операцій до рахункових книг (загальні правила 
рахівництва) та вимоги до змісту проведення ревізій 
бухгалтерських рахунків (перевірка правильності складання 
звітності) [16]. До профільних контролюючих окружних 
(крайових, провінційних) державних інституцій доводилася 
розроблена імперативна настанова у формі  Інструкції стосовно 
основних вимог до ведення діловодства (рахівництва) з 
наведеними у ній зразками реєстраційних книг бухгалтерського 
характеру. Використання цих регламентів в процесах контролю 
мало також за мету уніфікувати практику ведення і закриття 
рахункових книг (замкнення рахунків).  

У системі органів державного управління діяли контрольні 
органи, які за даними рахівничої системи перевіряли діяльність 
державних підприємств і організацій та комерційних субєктів 
господарювання. До них слід віднести Галицьку фінансову 
прокуратуру (Galizische Finaz-Prokuratur in Lemberg, Galicyjska 
finansowa prokuratura we Lwowie1(852-1919 рр.)) [17]. Ця 
організація була створена на основі споріднених державних 
інституцій, які діяли у попередні роки (фінансових управлінь) і  
підпорядковувалась Галицькому губернаторству. Збережені 
архівні документи про фінансові спори підприємств, фірм і 
промислово-торговельних організацій на території Східної та 
Західної Галичини з державною скарбницею дають пістави для 
висновку про вплив цієї організації на удосконалення 
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практичного рахівництва, оскільки в багатьох випадках саме на 
основі доказовості бухгалтерських даних приймалися ті чи ті 
рішення. 

На формалізацію практики рахівництва подібним чином 
впливала і Галицька крайова  фінансова дирекція (Galizische 
Finanz-Direktion in Lemberg, Galicyjska Krajowa Dyrekcja Scarbu 
we Lwowie) [18], яка була  створена у 1850 році замість 
ліквідованого управління державних прибутків. 
Підпорядковуючись безпосередньо Міністерству фінансів і до 
припинення діяльності (1916р.) ця регіональна державна 
інституція здійснювала фінансовий контроль (проведення ревізій 
і фінансових обстежень) за діяльністю державних маєтків, 
соляних копалень, солеварень та інших підприємств сфери 
державних монополій. Перевірка її працівниками бухгалтерських 
даних стосовно правильності нарахування, повноти і своєчасності  
сплати податків свідчать про фахове оперування бухгалтерською 
інформацією в цій організації, що опосередковано доводить її 
сприяння у процесах формалізації практики ведення бухгалтерії в 
регіоні.  

Державна бухгалтерія з відповідними провінційними 
підрозділами (K/k/ Staatsbuchhaltung in Lemberg; C.k. Ksikgowo 
panstwowa we Lwowie) була наділена конкретно вираженими 
функціями контрольної інституції.  Цей державний орган був 
сформований замість раніше існуючої надвірної рахункової 
палати та провінційних фінансових і рахункових управлінь. На 
практиці ця організація здійснювала перевірки фінансових 
(бухгалтерських) рахунків підприємств, закладів та установ 
державного сектору, а також релігійних і громадських фондів. 
Архівні фонди про діяльність цієї організації [20], зокрема 
документи з обліку прибутків, звіти про фінансовий стан 
перевірених організацій та безпосередньо матеріали перевірки 
фінансових рахунків різних суб’єктів контролю дозволяють 
стверджувати про реальний вплив цієї організації на розвиток 
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регіонального рахівництва. У 1866 р. функції цієї організації були 
передані новоутвердженому фінансовому департаменту 
Намісництва. 

Завданням і функціями  цього органу був захист інтересів 
держаної скарбниці. На практиці це стосувалося  вирішення 
судових справ стосовно держаного майна, привілеїв і прав 
власності на нерухоме майно та земельні ділянки. Ця інституція 
врегульовувала спірні питання про відшкодування збитків, 
завданих господарськими суб’єктами нафтової, гірничої та 
соляної промисловості. Доказовими документами у судових 
спорах виступали бухгалтерські документи і звіти, які, 
підтверджені повноважними органами, мали доказову силу в 
судових процесах. На території Львова ревізійні перевірки 
здійснювало Податкове управління, виконуючи покладені на 
нього функції і разові розпорядження Львівського міського 
староства. Фінансові інспектори управління проводили 
бухгалтерські ревізії насамперед стосовно сплати цільових 
(окремо визначених) і загальних податків промисловими і 
комерційними підприємствами (податки з прибутку і обороту).  

Після першої світової війни досліджувана територія увійшла 
(1919р.) до складу Польщі (Другої Речі Посполитої), яка 
адміністративно поділялася на 17 воєводств. Новостворена 
польська держава успадкувала і впроваджувала у практичну 
діяльність адміністративні системи і законодавство, яке діяло в 
попередній період. Стосувалося це і територіальної адміністрації,  
яка об’єднувала регіональні органи управління і місцевого 
самоврядування. У цьому державному утворенні і аж до Другої 
Світової війни продовжувала діяти без суттєвих змін сформована 
система бухгалтерського обліку і принципи побудови 
контрольно-ревізійної системи. 

У 1921р. Міністерством фінансів Польської держави 
створено регіональну Фінансову палату (Izba Skarbowa we 
Lwowe) [19]. Профільним напрямком цієї організації був  нагляд 
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за діяльністю фінансових установ, контроль за наповненням 
державної скарбниці, а також винесенням рішень у податкових 
справах на території Львівського, Тернопільського і 
Станіславського воєводств. Апеляційна комісія у податкових 
справах цієї організації  розглядала спори щодо податку з 
обороту та прибуткового податку. Розгляд цих справ 
здійснювався на основі перевірки (фінансових обстежень) 
бухгалтерських документів і звітів, що давало змогу цій комісії 
робити висновки про достовірність обчислення величини об’єктів 
оподаткування. Збережені в архівних фондах акти фінансових 
ревізій дозволяють зробити висновок про позитивний  вплив цієї 
організації на практику ведення обліку, зокрема методику 
обчислення прибуткового податку та податку з обороту.  

У 1920 році було засновано Окружну палату державного 
контролю (Okrkgowa Izba Kontroli Pacstrowej  we Lwowe) [21] з 
наділенням її функціями проведення ревізій і перевірок за станом 
нарахування і сплати державних прибутків. Упродовж 
функціонування цієї організації (1920-1939 рр.) у її складі були 
виділені відділи за галузевою ознакою, які проводили ревізії 
діяльності підприємств за видами діяльності. Статутні завдання і 
компетенції цієї установи (перевірка підприємств різних видів 
діяльності) охоплювали питання проведення ревізій за 
правильністю нарахування і сплатою державних прибутків на 
основі бухгалтерських даних, що, у свою чергу, сприяло 
удосконаленню практичної бухгалтерії, насамперед стосовно 
методики обчислення прибутків з урахуванням галузевих видів 
бухгалтерії.  

На досліджуваній території ревізійні союзи формувалися за 
етнічним (національним) принципом і, крім статутних завдань 
(ревізій кооперативів), ними організовувалася курсова і студійна 
підготовка фахівців для ведення бухгалтерії (книговодство, 
рахівництво) на мові трьох найбільших за чисельністю громад 
краю – українською, польською, єврейською. На території краю 
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здійснював діяльність Ревізійний Союз Українських 
Кооперативів (з 1904 по 1928р. Краєвий Ревізійний Союз) (КРС), 
затверджений Галицьким намісництвом і припинив свою 
діяльність у 1944р [23]. Окремо виділимо функціонування 
Ревізійного союзу руських кооперативів («Руський Ревізійний 
Союз»), який  здійснював діяльність з 1908 р. до 1939 р. [22]. У 
Східній Галичині також здійснювали  діяльність  ревізійний Союз 
польських сільськогосподарських товариств і Львівське 
відділення Ревізійного Союзу єврейських кооперативних 
товариств у Польщі (Zwienzek їydowskich spyidzielni w Polsce. 
Przedstawicielstwo we Lwowie), яке діяло з 1926 по 1939 р. [24].  

У часи Другої світової війни на західноукраїнських землях 
діяло Генеральне губернаторство, у складі якого був 
організований  дистрикт Галичина (Gouverneur des Distrikt 
Galizien in Lemberg) [25]. Безпосередньо організаційно – 
контрольні функції за діяльністю підприємств і установ краю 
були покладені на Львівське окружне староство губернаторства 
дистрикту «Галичина»  (Der Kreishauptmann in Lemberg-Land des 
Generalgouvernement Distrikt Galizien) та Губернаторство 
дистрикту «Галичина» у Львові (Gouverneur des Distrikt Galizien 
in Lemberg). У його складі функціонував фінансовий відділ, який 
забезпечував виконання розпоряджень фінансового управління 
генерал-губернаторства та фінансового інспекторату про 
нарахування і сплату податків шляхом організації і проведення 
ревізій разом з іншими організаціями; ним видавались 
розпорядження щодо діловодства та порядку сплати  податку з 
прибутку. 

Фінансовий відділ у Львівському міському старості 
дистрикту «Галичина» (Stadthauptmann Stadtverwaltung in 
Lemberg) [26] координував сферу управління податковими 
справами. У складі цього відділу була ревізійна служба, яка 
безпосередньо за бухгалтерськими даними проводила фінансово-
бухгалтерські перевірки. Працівники цього відділу 
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опрацьовували документи про оподаткування (податкові 
декларації) торгово-промислових підприємств та інформацію про 
нарахування податку з обігу. Податкове управління у Львові 
(Steueramt in Lemberg) видавало розпорядження (циркуляри) 
генерал-губернаторства про правила нарахування бухгалтеріями 
податків та їх стягнення. Збережені у вказаному фонді документи 
з  бухгалтерських ревізій подають достатню уяву про зміст і 
характер перевірок цією інституцією стану ведення 
бухгалтерського обліку, передусім дотримання методики 
відображення податкових платежів. 

За часів німецької окупації у генерал-губернаторстві також 
діяли і недержавні контрольно-ревізійні органи, зокрема 
Ревізійний союз українських кооперативів у дистрикті 
«Галичина» (Revizionsverband dem Genossenschaften im General-
Gouvernement. Distriktverband Galizien; Związek Rewizyjny 
Spółdzielńі w Generalnym Gebernatorstwie. Okręgowy Związek 
Galicja we Lwowie) [27]. Ця організація була наділена 
повноваженнями проводити ревізії у всіх українських 
кооперативах Генерального губернаторства. Архівні документи  
дають підстави відзначити, що цей ревізійний союз мав високий 
статус та був наділений достатньо широкими компетенціями у 
генерал губернаторстві. Про рівень повноважень свідчать і зміст 
розпорядчих документів самого РСУК, звіти про його діяльність 
та акти ревізій (перевірок) ним кооперативів.  

Основою побудови бухгалтерії у цей період були засадні 
принципи  німецької школи бухгалтерського обліку  (так само як 
і в австро-угорський і польський період), проте на практиці 
необхідним було застосовування дещо іншого плану рахунків, 
адптованого до воєнної економіки. Тому працівниками 
ревізійного союзу проводилося навчання  бухгалтерських кадрів 
на кооперативних курсах для ознайомлення зі змінами в  
організації обліку та звітності – технічні професійні курси 
(Staatliche Technischer Fachkurse in Lemberg) та навчання 
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бухгалтерів на сільськогосподарських курсах при Львівському 
сільськогосподарському інституті (Staatliche landwirtschaftliche 
Institute Lemberg).  

Впровадження практики Австро-Угорською державою щодо 
інкрустації в державну систему недержавної форми контролю  
була важливою і з точки зору позитивного впливу контрольно-
ревізійної діяльності на розвиток бухгалтерської сфери. 
Напрямки цього впливу добре ілюструють звіти про свою 
діяльність  «Ревізійним Союзом Українських Кооператив» [28], а 
також зміст тогочасних публікацій на сторінках кооперативних 
часописів: «Становище та завдання інструкторів» 
(Павликовський Ю. Кооперативна республіка,1937. № 5), «Звіту з 
діяльності Краєвого союза ревізійного у Львові і стану союзних 
стоваришень за 1910 р.» (Економіст. – Львів, 1911.ч.2) та ін. В 
узагальненому виді ця діяльність полягала в тому, що  ревізійні 
союзи «видавали підручники з бухгалтерського обліку, які 
виступали в якості організаційно-методичного забезпечення 
кооперативних спілок, а також служили контрольними 
параметрами при проведенні ревізії»  [6]; їх також 
використовували в різних формах кооперативного навчання.  

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. в Східній Галичині 
професійне шкільництво під проводом РСУК сформувалося у 
систему, яка включала чотири основні типи торгових шкіл – 
доповнюючи торгові школи, річні торгові курси, двокласні 
торгові школи, студійне і курсове навчання. В кооперативних 
виданнях подавалися оглядові публікації про організацію і стан 
кооперативного шкільництва: «Пляни і програми кооперативних 
курсів» (Коберський К. Накладом Ревізійного Союзу Українських 
кооперативів, 1930.); «Нові типи торговельних шкіл та їх 
значіння для нас» (Коренець Д. Діло, 1928.); «20-ліття нашої 
торговельно-кооперативної школи» (Коренець Д. Кооперативна 
республіка,1934.№2); «Potrzeba szkol handlowych w kraju a w 
szczegolnosci takze Akademii handlowej we Lwowie» (Korostenski 
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Z. Czclonkami drukarni ludowej (Przedruk z «Ekonomisty 
Polskiego», 1893). 

Зусиллями ревізійних союзів і культурно-просвітницьких 
товариств у тогочасний період на території Східної Галичини 
було створено цілу мережу комерційної освіти, у якій підготовка 
працівників бухгалтерського фаху займала чільне місце. У 
першому в історії законі про розбудову українського 
шкільництва [1867р.] вказується: «з огляду на сучасні потреби 
слід утворювати спеціальні фахові курси економічного 
спрямування, організовувати «народні університети» як 
необов’язкові курси вищої освіти» («Проект на зміну державного 
шкільного Закону з дня 14 мая 1869 р.»; Yushchyshyn I.Project to 
replace the State School Law of May 14, 1869.-Lviw, 1913).  

Просвітницька діяльність і фахова  підготовка спеціалістів, 
організована за ініціативою етно – національних ревізійних 
союзів була спрямована на підготовку висококваліфікованих 
кадрів для власної кооперації і носила різноманітній характер. 
При цьому в змісті навчальних програм «вишколу і дошколу» 
книговодів (рахівників) для української кооперації відзначалося, 
що «для рідномовних тогргівельних шкіл побудова програм 
навчання сперта на довголітній практиці і знанні чужих програм, 
краєвих і заграничних». До процесів реалізації бухгалтерської 
освіти для української кооперації долучалися просвітницькі 
організації краю «Просвіта» і «Рідна школа». Подібно до 
українських  створювалися подібні інституційні навчальні мережі 
й для інших національних громад, наприклад, Товариством 
освіти єврейської молоді «Hechalue», яке здійснювало свою 
діяльність під патроном Союзу Єврейських кооперативів» [23]; 
курсовий вишкіл рахівників для ведення бухгалтерії 
здійснювався на польській мові та мові ідиш. 

Кооперативне навчання та шкільництво (торгові школи і 
курсовий вишкіл), в т.ч. й бухгалтерська підготовка, 
здійснювалася на основі державної регуляції. Такою 
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координуючою організацією була Крайова шкільна рада (C. k. 
Rada szkolna krajowa we Lwowie), утворена у 1867 р. на базі 
департаменту Намісництва. Упродовж всього часу її діяльності 
вона була контрольним і виконавчим органом управління 
народними та спеціальними школами в Галичині. Одна із 3-х 
секцій шкільної ради координувала діяльність торгово-
промислових шкіл, у компетенцію якої входило винесення 
рішень про доцільність відкриття і реорганізації шкіл й 
затвердження шкільних програм. 

Розпорядженням Міністерства віросповідань та народної 
освіти у польській державі були впроваджені зміни (07.03.1921 
р.) до системи місцевої і повітової шкільної влади. Крийова 
шкільна рада була ліквідована, а її повноваження були передані 
крайовому органу – Кураторії  Львівського шкільного округу 
(Kuratorium Lwowskiego Okrugu Szkolnego) з виділенням в ній 
відділів професійних шкіл (6) і позашкільної освіти (7). Вона 
успадкувала основні функції, що належали крайовій шкільній 
раді за часів Австро-Угорщини, координуючи діяльність 
приватних шкіл і позашкільну освіту на території Львівського, 
Станіславського і Тернопільського воєводств.  

Розвиток кооперативного руху вимагав відповідної 
професійної кваліфікації керівних працівників, а тому 
забезпечення  навчальних процесів якісними посібниками було 
одним важливим із завдань всіх ревізійних союзів: «в середовищі 
ревізорів Союзу формувалися висококласні фахівці. які брали 
участь у підготовці підручників з бухгалтерського обліку» [6]. У 
навчальних програмах академічної освіти і студійної підготовки  
(розділ підручники і лектура) відзначалася значимість 
забезпечення фаховою спеціальною літературою: «дуже важно, 
щоби всі слухачі на всіх родах курсів мали на руках потрібні 
підручники (книговодство Стернюка, згл. Храпливого, 
Райфайзенку Коберського та ін.) … друки до навчання 
книговедення достарчає РСУК».  
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Це  стосувалося не тільки навчального забезпечення, а й 
безпосередньої допомоги бухгалтерам-практикам  кооперативних 
організацій шляхом передачі їм різного роду інструкцій і 
формулярів для ведення обліку. Для прикладу наведемо  
оголошення і рекламу підручника для кооперативних курсів і 
самоосвіти: «вийшов з друку підручник Б. Мартоса 
«Кооперативна ревізія» (Львів: РСУК, 1928). Книгу можна 
замовити у Ревізійному союзі українських кооператив у Львові на 
вул. Словацького, 14 [Кооперативна Республіка.-1928.-ч.7/8.].  

Дослідниками відзначається, що в тогочасний період 
«зусиллями культурно-просвітніх та господарських товариств 
видавалися чисельні порадники та підручники для економічної та 
кооперативної освіти та фахового навчання на основі яких була 
створена розгалужена інфраструктура бібліотечних закладів 
економічного характеру» [8]. Науковцями також відзначається 
«комплексний підхід до оволодіння фаховою майстерністю 
керівних працівників кооперативного руху через вивчення ними 
системи дисциплін, в т.ч. купецьких рахунків, книговедення»  
[10, с. 12]. 

Наведемо деякі з видань інструкторсько-методичного 
характеру для забезпечення практичного рахівництва 
кооперативних утворень, приналежних дорізних ревізійних 
союзів. Для прикладу наведемо деякі з тих, що видані польською 
мовою і для польської кооперації: «Rahunki gospodarskie podług 
najprostszych zasad» (Krasicki K. Lwów: Drukarnia zakładu 
narodowego Ossolińskich, 1851); «Buchalterya Rękodzielnika 
(tematy do książkowania)» (Pawłowski A. Lwów: 1 związkowa 
drukarnia, 1911); «Tematy do książkowania w interesie towarowym» 
(Pawłowski A. Lwów: nakladem autora, 1912); «Ksiegowość w 
Spóldzielniach: na podstawie ustawy z 29 pazdzieznika 1920 r.» 
(Gora W. Lwów – Warszawa: Książnica towarzystwa Nauczycieli 
szkół wyższych we Lwowie, 1922); «Książka do zapisywania 
czynszów: książka kasowa do codziennych dochodów i wydatków»  
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(Ciompa P. Lwow – Kraków, wydane przez J. Fischera w Krakowie, 
1905); «Uproszczona ksiegowość dla rzemеsnika i przemyslowca: 
zasady prоwadzenia ksiag uproszczonych i zeznania podatkowе» 
(Marszalek S. Lwow – Warszawa: Ksiaznica – Atlas, 1936). 

Серед видань інструкторсько-методичного характеру для 
української кооперації наведемо наступні: «Порадник 
торговельний» (К. Левицький, І. Петрушевич. Львів: Друкарня 
Наукового Товариства ім. Шевченка. коштом і заходом 
Товариства «Просвіта», 1905); «Порадникъ писарський» (Лепкий 
Я.О. Львовъ: изд. Общ-ва им. Михаила Качковского,1909); 
«Рахівництво кредитових товариств: форми рахівничих книг 
Ощадно-Позичкового Товариства, збірник задач для вправ по 
рахівництву кредитів кооперативів» (Івасюк І. Побэдради: 
Видавниче товариство при Українській Господарській Академії в 
Ч. – С.Р., 1924); «Кооперативний буквар (Перша книжка 
кооперативного навчання)» (Коберський К. Львів: Накладом 
РСУК, 1928); «Інструкція для контрольних комісій районових 
молочарень». Львів: РСУК,1936)»; «Молочарське книговодство» 
(Храпливий Є. Краків: Накл. «Українського видавництва»,1940); 
«Основи рахункознавства (для кооперативних курсів)» 
(Моралевич Я. Терезин: Під зарадом управи курсів 
Укрселоспілки в Ч. – С. Р., 1924). 

Характеризуючи наведені методичні та інструктивні 
матеріали відзначимо їх галузевий аспект і практичне 
спрямування. Ці методичні порадники переважно будувалися у 
формі наскрізної задачі для відображення наведених в ній даних 
для побулови рахівничої (бухгалтерської) системи. Для 
візуалізації і  практичного сприйняття  наводився опис і 
загальний формат пропонованих рахункових книг та окремих і 
зведених реєстраційних журналів. На прикладі типових для тих 
чи тих видів діяльності господарських операцій  подавався весь 
процес побудови галузевого типу рахівничої системи. У 
більшості з наведеного методичного забезпечення послідовно 
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розкривався процес ведення практичного рахівництва: від 
заповнення первинних документів до відображення їх інформації  
в рахункових книгах (реєстрах), узагальнення даних на рахунках 
(виведення залишків) та складення балансу. Наведене методичне 
забезпечення у формі практичних посібників також 
використовувалося у системі студійної підготовки 
бухгалтерських кадрів. 

Значимість підготовки кваліфікованих кадрів 
підтверджується прийнятим Крайовим комітетом  кооперативів 
(1921р.) рішенням про організування у Львові постійно діючих 
кооперативні курсів та  формуванням  адекватної для потреб 
практики системи кооперативної освіти. На з’їзді кооперативних 
інструкторів РСУК (1928р.) розглядалася загальна програма 
кооперативної освіти, і, зокрема, програми  для «улаштування 
спеціалізованих двотижневих курсів для дошколу (підвищення 
кваліфікації) практикуючих книговодів (рахівників), скарбників і 
членів спостережних рад» [28]. 

Подальше зростання кількості та розмірів діяльності 
кооперативних спілок вимагали відповідної професійної 
кваліфікації керівних кадрів. Предмети з бухгалтерії і контролю у 
достатньо великих обсягах вивчалися як на всіх курсах 
кооперативного шкільництва, так і в торгових школах. В системі  
РСУК були утворені спеціалізовані групи ревізорів для окремих 
секторів кооперативів (кредитові, торгові, споживчі, 
сільськогосподарські та ін. сфер діяльності). Ревізори союзів 
переважно мали вищу освіту і викладали на кооперативних 
курсах та в торгових школах бухгалтерські й ревізійні 
дисципліни.  

Процеси підготовки кваліфікованих бухгалтерських кадрів за 
різними формами кооперативного навчання потребували 
начальних посібників більш обширного матеріалу та якісного 
змісту, що було одним із важливих завдань всіх національних 
ревізійних союзів. Поряд з наведеним вище інструкторсько-
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методичним забезпеченням, працівниками ревізійних союзів 
готувалися  ґрунтовні посібники і підручники, призначені для  
практичних бухгалтерів і для академічної форми фахового 
навчання з наведенням в них бухгалтерських задач практичної 
орієнтації (табл.1.2.1).  

Таблиця 1.2.1 
Загальна інформація про навчально-практичні посібники 

з бухгалтерії, підготовлені в системі ревізійних союзів та за їх 
участю 

Навчально-практичні посібники для практичних бухгалтерів та фахових шкіл, 
приналежних до ревізійних союзів 

польських українських 
1 2 

1.Laur E. Rachunkowość rolnicza dla 
gospodarstw włościańskich. – Lwów: 
Drukarnja K. S. Jakubowskiego we Lwowie, 
1926. – 158 s. 2.Tomanek F. Ksiegowość 
kupiecka: pojedyncza i podwójna (z 
dołaczonemi wzorami 19 ksiąg 
handlowych). Podręcznik dla szkół i 
przedsiebiorstw handlowych. – Lwów:  w 
drukarni K. S. Jakubowskiego, 1923. – 168 
s. 
3.Marszalek S. Uproszczona ksiegowość dla 
rzemieslnika i przemyslowca: zasady 
prwadzenia ksiag uproszczonych i zeznania 
podatkowе. – Lwow – Warszawa: Ksiaznica 
– Atlas, 1936. – 68s. 
4. Lenkiewicz W. Rachunkowość 
pojedyńcza i podwójna (dla wiekszej 
własnosci ziemskiei). – Lwów: Drukarnja i 
litografia Pillera i Spolki, 1905. – 272 s 
5.Gorniak St. Tematy do ksiegowosti 
kupieckij: Czesc I. Handel detaliczny. – 
Lwow-Warzawa: Ksiaznica-Atlas, 1936. 
6. Góra W. Bilanse. Studja ekonomiki 
prywatnej. – Lwów – Warszawa: Książnica 
t-wa Nauczycieli szkół wyżsżych, 1920. – 
215 s. 
7. Sciborski A. Podręcznik do nauki 
rachunkowości ogólnej i państwowej. 
Orzechowskiego na c.k Uniwersytecie we 
Lwowie: cześć I. – Lwów::  Drukarnja 
szcęsnego Bednarskiego we lwowie, 1912. – 
500 s. 

 1. Івасюк І. Рахівництво кооперативних 
товариств. – «Подєбради»: Українська 
господарська академія, 1924. – 154с. 
2. Безкровний К. Торговельне рахівництво: 
(курс лекцій). – Український Технічно-
Господарський інститут позаочного 
навчання в Подєбрадах (Чехія), 1932-1933. 
– 201с. 
3.Кормош Т. Практичний підручник для 
товариств задаткових, основаних на 
підставі закону з дня 9/ІV. 1873. – 
Перемишль, 1895. – 292с. 
4. Герасимович С. Підручник до ведення 
книг в кооперативних, господарсько-
торгівельних і споживчих спілках. – Львів: 
Накладом М. Заячківського, 1920. – 110с. 
5.Стернюк І. Підручник торговельно-
кооперативного книговодства з 34 взорами. 
– Львів: Друкарня Ставропігійсього 
Інституту; наклад автора, 1926. – 64с.  
6.Павлюк М. Порадник у книговодстві 
кредитових кооперативів. – Львів: РСУК, 
1930, – ч.1. – 78с. 
7.Нестерович В. Упрощене книговодство і 
податки: Практичний підручник. – Львів: 
Союз українських Купців і Промисловців, 
1935. – 128с. 
8. Мартос Б. Кооперативна ревізія. – Львів: 
Ревізійний Союз Українських 
кооперативів, 1928. – 165с. [серія 
підручників для кооперативних курсів]. 
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Продовження табл. 1.2.1 
1 2 

8.Galle Ja. Zarys księgowośti kupieckij: dla 
szkół przysposobienia kupieckiego I stopnia 
i II klasy gimnazjum kupieckiego. – Lwow-
Warszawa: Ksiaznica – Atlas S.A., 1938. – 
94s. 

9. Димінський Р. Книговодство: курс 
лекцій з бухгальтерії. – Українська 
селянська спілка в еміграції в Ч. – С.Р., 
1924. – 151 с. 

 
У більшості з наведених посібників і підручників вступні 

теми розкривали загальну організацію галузевого виду 
практичної бухгалтерії. У посібниках розкривали роль, зміст, 
значимість і потребу бухгалтерії для суб’єктів господарювання, а 
також організацію контролю в кооперативах. Виклад матеріалу 
цих тем носив оглядово-популярний характер, оскільки 
посібники передбачалися також для вивчення бухгалтерської 
справи при підготовці фахівців інших профілів. У вступних темах 
вводився матеріал з вивчення окремих питань: «практичне 
поучення як вести записи в книгах»; «ціль білянсу»; «зміст 
рахунків страт (видатків) і надвижок» (прибутків, торгівельних 
націнок). Закріплення цієї групи теоретичного матеріалу 
здійснювалося шляхом наведення вправ зі «складання річного 
звіту і розподілу білянсової надвижки в кооперації» та методи 
контролю за правильністю записів в бухгалтерській системі. 

Подальший матеріал посібників і підручників містив 
матеріал більш поглибленого методичного змісту стосовно 
бухгалтерських записів і групувань даних; він призначався 
більшою мірою для фахового бухгалтерського навчання. 
Методико-методологічний зміст посібників базувався на теорії 
власності (колективної), де члени кооперативу виступали 
центром інтересів обліку і контролю. З методичної точки зору 
матеріал таких тем у більшості посібників доповнювався такими 
питаннями як «підстави виміру (в сучасній термінології 
«визнання») доходу і висота податку». Окремо виділялись 
питання «зиск білянсовий і зиск податковий», тобто 
акцентованим було засвоєння знань про відмінності між 
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комерційним і податковим прибутком, вивченням методики їх 
обчислення бухгалтерією. До спеціальних і важливих тем слід 
віднести такі як «зужиття надвишків» (спрямування прибутку), 
створення «неподільного і резервного фондів» та «покриття страт 
через доплати». 

Розглянемо більш детально окремі посібники з виділенням в 
них практичної спрямованості та  галузевої орієнтації. Так, 
наприклад, посібник Laur E. «Rachunkowose rolnieza», що був 
підготовлений на основі німецького видання, викладений з 
адаптацією до потреб великих польських господарств, що 
здійснювали діяльність на території Галичини. У ньому розкрито 
потребу та особливості  специфіки сільськогосподарського обліку 
(Potrzeba rachunkowosti rolnieсzej) та «значення 
сільськогосподарського рахівництва» (Znaczenie rachunkowosci 
rolnieсzej). Подано «різні форми сільськогосподарського обліку» 
(Rozne formy rachunkowosti rolnieсzej). Для опанування 
теоретичного матеріалу і набуття практичних навиків наведено 
«Рахунки господарства «Новосад» (Rachunki gospodarswa 
«Nowosad» za rok 1923/1924). 

У посібнику Tomanek F. «Ksiegowosc kupiecka»  крім 
традиційних тем про значення і мету обліку в торгівлі, відзначено 
його особливості та специфічні об’єкти (рахунки і бухгалтерські 
книги купівлі, продажу і відвантаження товарів (Ksiegi 
pomocnicze – «Kupna», «Sprzedazy», «Zamowien», «Wysylek»). У 
посібнику  наведено різні методи подвійного обліку на 
підприємствах торгівельної сфери (Metoda wloska, niemicka, 
amerykanska, francuska, angielska). Як і в інших посібниках для 
вишколу і дошколу книговодів для кооперативів польських 
ревізійних союзів, у цьому посібнику наведені шаблони (зразки) 
торговельних книг (Spis dolaczonych wzorow ksiag hadlowych). На 
їх  основі і наведеної у посібнику методики подвійної бухгалтерії 
у торгівлі розкрито «Практичне застосування бухгалтерського 
обліку в комісійних, спільних і «традиційних» торговельних 
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організаціях» (Praktyczne zastosowanie ksiegowosci w interesach 
komisowych, partycypacyjnych i spolkach jawnych).  

У посібнику Marszalek S. «Uproszezona ksiegowosc» наведено 
схему спрощеної бухгалтерії для ремісників і промисловців. 
Метою використання цього посібника було забезпечення 
курсового вишколу (дошколу) книговодів для невеликих 
приватних господарств. Акцент посібника спрямований на 
опанування спрощених бухгалтерських книг і журналів (Ksiega 
uproszcona (dziennik), принципів їх добору для конкретного 
субєкта діяльності і засадні положення ведення (Zalozenie i 
prowadzenie ksiag uprosczonych). Закономірно, що для такого типу 
малих ремісничих і промислово орієнтованих організацій на 
передній план висувалося питання оподаткування їх діяльності. 
Тому у цьому посібнику значна кількість матеріалу відведена 
податковим питанням, зокрема стосовно правового регулювання 
побудови практичної бухгалтерії на підприємствах малого 
бізнесу (Przpisy prawne). Розкрито питання застосування в обліку 
податкових приписів  (Ordynacja podatkowa a ksiegowosc). Для 
набуття навиків ведення обліку наводилися приклади вирішення 
завдань практичного характеру – «Податок на обороти» (Podatek 
obrotow) і «Податок на прибуток» (Podatek dochodowy). Для 
аргументацій потреби і доцільності впровадження у практику 
малих підприємств досконалої системи рахівництва наводився 
методичний підхід до визначення рентабельності діяльності 
суб'єкта господарювання (Rentownosc przedsiebiorstwa). 

Аналізуючи посібник Lenkiewicz W. «Rachunkowosc dla 
wiekszej wlanosci ziemskiej» відзначимо, що викладений  у ньому 
зміст  спрямований на оцінювання діяльності господарства за 
показником  чистого доходу (Oszacowanie na podstawie czystych 
dochodow). Такий розрахунок продемонстрований  з урахуванням 
цінових кон’юнктур (Oszacowanie na podstawie cen) стосовно 
виробничих витрат або закупівельних цін. Посібник Gorniak S. 
«Ksiegowosc w handlu detalicznym» призначався як для курсового 
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дошколу бухгалтерських кадрів, так і для працівників обліку в 
торговельних організаціях. У ньому виділені принципи 
організації обліку на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі. 
Поряд з наведенням теоретико-методичного матеріалу стосовно 
обліку і контролю товарів, у ньому значний обсяг матеріалу 
відведено порядку і правилам заповнення журналів і книг. 
Матеріалами посібника розглянуті питання «Застосування 
бухгалтерського обліку в роздрібній торгівлі» (Zastosowanie 
ksiegowosci w handle detalicznym) та контролю за кількістю і 
вартістю товарів й станом дебіторської заборгованості  та 
зобов’язань.  

В аналізованих посібниках і підручниках безперечно 
матеріал стосувався бухгалтерської методики з урахуванням 
галузевого виду рахівництва, проте достатньо ґрунтовно 
наводились теми, які стосувалися безпосередньо контрольної 
діяльності. У підручнику Góra W. «Bilanse. Studja ekonomiki 
prywatnej», що спирався на тогочасні європейські наукові 
розробки у сфері аналізу і контролю інформації балансів, широко 
наведено зміст і вили контрольно-ревізійної діяльності 
(табл.1.2.2). Система організації внутрішнього і зовнішнього 
контролю  приватно- економічних явищ у підручнику побудована 
на описовому викладі реальних симптомів  діяльності 
комерційного підприємства з урахуванням імперативних 
приписів у сфері регулювання господарсько- економічних 
відносин. 

Таблиця 1.2.2 
Змістовий перелік тем, що стосуються 

внутрішньогосподарських і державних ревізій 
бухгалтерських записів 

Мовою оригіналу Українською мовою 
1 2 

Rozdział I. Rewizja ksiąg handlowych Розділ І. Ревізія торговельних книг 
A) Pojęcie ogólne А) Загальні положення 
B) Rodzaje rewizji ksiąg Б) Витоки ревізії книг 
C) Rewizja organizacyjna В) Внутрішньогосподарська ревізія 
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Продовження табл. 1.2.2 
1 2 

D) Rewizja śledcza Г) Ревізія слідча 
O rewizji bilansów w szczególności Деталізована ревізія балансів 
Organizacja rewizji ksiąg handlowych u nas 
i zagranicą 

Організація ревізії торгових книг в державі і 
за рубежем 

O rewizorach zawodowych  Про професійних ревізорів  
 
Підручник Sciborski A. «Podręcznik do nauki rachunkowości 

ogólnej i państwowej» сформований на основі wykladów radcy 
Dworu Tadeusza Klusik-Orzechowskiego. Він підготовлений 
членом регіональної (провінційної) комісії  державних іспитів з 
бухгалтерського обліку О. Скіборським і був призначений для 
опанування навиків практичного рахівництва в розрізі галузевих 
видів бухгалтерського обліку. Значний обсяг матеріалу 
підручника відведений формам і методам проведення ревізій та 
перевірок записів в рахівничій системі (табл.1.2.3). Поява 
регіональних нормативних положень у фінансово-господарській 
сфері та введення Галицькою комісією Податкової адміністрації 
(1913 р.) нових положень оподаткування господарств приватної 
власності вимагали поглибленого вивчення нових облікових і 
контрольних методик.  

Таблиця 1.2.3 
Перелік тем з ревізії і контролю у «Podręcznik do nauki 

rachunkowości ogólnej i państwowej» 
Мовою оригіналу Українською мовою 

1 2 
Dział III. Rozdział I. Nauka o kontroli w 
ogóle 

Глава IІI. Розділ І. Наука про контроль в 
цілому 

A.Kontrola zapobiegawcza 
(prewentywna) 

A.Профілактичний (превентивний) 
контроль 

Kontrola dotycząca organów 
wykonawczych  

Контроль виконавчих органів 

Wydanie instrukcyi i dokładne określenie 
przepisów służbowych 

Інструкції та деталізовані приписи щодо 
правил ревізійної діяльності 

B.Kontrola, dotycząca organow kierujących 
gospodarstwen 

Б.Контроль в системі органу управління   
господарством 

Kontrola badawcza (detyktywna) Дослідний контроль (детиктивний) 
Sprawdzanie czyli cenzura rachunków Перевірка або цензура рахунків 
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Продовження табл. 1.2.3 
1 2 

1.Cenzura przedwstępna 1. Попередня цензура 
2.Badanie obrotów, sprowodowanych 
zarządzeniami kierownictwa 

2. Дослідження оборотів, які відхилені 
згідно виконавчих наказів керівництва 

3.Badanie obrotów, wynikających z 
czynności organów wykonawczych 

3. Дослідження оборотів, які коригуються 
внаслідок чинних приписів органів влади 

4. Badanie obrotów, przedstawionych w 
rachunkach: Badanie obrotów zatajonych; 
Wyśledzenie obrotów, których wykonania 
zaniedbano 

4. Огляд оборотів, представлених на 
рахунках: дослідження прихованих 
оборотів; відстеження не врахованого 
обороту 

Sprawdzanie dokumentów 
rachunkówych: Co do ich prawdziwości, 
ważności, wiarygodności 

Перевірка бухгалтерських документів: 
встановлення їх правдивості, значимості, 
достовірності 

Rozdział II. Badanie obrotów na podstawie 
przeprowadzonych szkontrowań 

Розділ IІ. Дослідження обороту на основі 
проведених перевірок 

 
Посібник Galle Ja. «Zarys księgowośti kupieckij» призначений 

для учнів однорічних шкіл підготовки торгівців першого ступеня. 
У ньому подані найпростіші засади організації і ведення 
бухгалтерського обліку (рахівництва), які викладені у стислій та 
зрозумілій формі. Багато тем посібника стосуються внутрішньо 
господарського контролю в організаціях торгівельної сфери 
(табл. 1.2.4). Стислий виклад матеріалу посібника пояснюється 
потребою в обмежений навчальний час (2-3 уроки на тиждень) 
забезпечити можливості вивчення учнями знань з 
бухгалтерського обліку та опанувати методи контролю. 

Таблиця 1.2.4 
Теми з питань організації внутрішньогосподарського 

контролю у посібнику «Zarys księgowośti kupieckij» 
Мовою оригіналу Українською мовою 

1 2 
1. Kontrola kasy: Rachunek kasy, Książka 
wpływów i wydatków osobistych, Kontrola 
kasy w sklepie detalicznym, Dokumenty 
kasowe 

1. Контроль каси: касовий рахунок, книга 
доходів і видатків, контроль каси в 
роздрібному магазині, касові документи. 

2. Kontrola towarów: Dokumenty towarowe 
kredytowe, Rachunek towarów, Książka 
sklepowa 

2. Контроль товарів: кредитні товарні 
документи, відомості про товар, 
магазинна книга 

Księga magazynowa i kontrola ilościowo-
wartościowa towarów. 
 

Складська книга і контроль кількості та 
вартості товарів. 
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Продовження табл. 1.2.4 
1 2 

3. Kontrola należności i zobowiązań 
książkowych. 

3. Контроль заборгованості та 
бухгалтерських зобов'язань 

4. Kontrola stanu majątkowego 
przedsiębiorstwa 

4. Контроль майнового стану 
підприємства 

Inwentarz i bilans majątkowy Інвентаризація і баланс власності 
5. Kontrola wyników działalności 
przedsiębiorstwa 

5. Контроль за результатами діяльності 
господарства 

 
У системі української кооперації підручники і посібники 

мали подібний зміст і предметну спрямованість. В українській 
історіографії навчально-практичні і методичні праці з 
бухгалтерського обліку і контролю проаналізовані значно 
більшою мірою, а тому тут лише коротко наведемо їх 
характеристики. У практичному підручнику Нестеровича В. 
«Упрощене книговодство і податки», що мав суто практичну 
спрямованість, подано варіанти спрощеного рахівництва для 
невеликих кооперативних організацій. Методична основа 
викладу матеріалу сформована (вибудована) на основі 
тогочасних вимог нормативних положень до організацій 
практичної бухгалтерії в кооперативах. Разом з тим у підручнику 
наведено й низку теоретичних бухгалтерських знань, поданих в 
діалоговому стилі. У ньому також присутня популяризація 
впровадження бухгалтерії для тих приватних осіб (підприємців), 
де бухгалтерія не була обов’язковою. Аргументувалась 
корисність рахівничої практики для визначення підприємцями 
своїх доходів і витрат.  

На розвиток бухгалтерської справи у кредитних спілках 
досить вагомий вплив мав «Практичний підручник для товариств 
задаткових, основаних на підставі закону з дня 9.IV. 1873» Т. 
Кормоша. У цій праці значна увага приділена питанням 
формування капіталу в кредитній кооперативній спілці та її 
клієнтів (підстава для отримання кредиту). Значну увагу 
приділено питанню формування резервного капіталу (фонду) та 
його використання в системі кооперації. За зразок підприємства 
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було взято німецький тип кас Шульце-Деліч з обмеженою 
відповідальністю з пристосуванням рахівничої практики до 
обставин і потреб українського населення в Галичині.  Розкрито 
методику ведення обліку та формування звітності («Рахунковість 
в товариствах задаткових»). Пропоновані у підручнику 
бухгалтерські книги частково побудовані на основі подвійної 
купецької бухгалтерії, але пристосовані до простої рахівничої 
системи. У підручнику розкрита структура звітності, зокрема 
запропоновано формат звіту дирекції кредитної інституції.  

Для практичних працівників і кооперативного навчання 
РСУК рекомендував «Підручник до ведення книг в 
кооперативних, господарсько-торгівельних і споживчих спілках» 
С. Герасимовича. У цьому підручнику наведено широкий спектр 
методик проведення облікових процедур з їх виокремленням для 
великих і середніх торговельно-господарських товариств, а також 
закриття книг, виведення залишків на бухгалтерських рахунках, 
складання балансу та визначення прибутку (зиску). Викладення 
методики обліку базувалася на умовній моделі наскрізної 
бухгалтерської задачі з наведеними формами бухгалтерських 
книг та звітності. У ньому показано техніку закриття книг, 
процедури виведення залишків на бухгалтерських рахунках, 
методику складання балансу та визначення прибутку (зиску).  

«Підручник торговельно-кооперативного книговодства» 
інспектора РСУК І. Стернюка спрямовувався на подолання 
існуючих в тогочасному періоді проблем кооперативного 
рахівництва. У ньому розкрито зміст основних термінів, що 
використовувались купцями та промисловцями та наведено опис 
облікових книг, регістрів та формулярів. На прикладі наскрізної 
облікової задачі  відображено типові господарські операції в 
торговельній спілці. «Порадник у книговодстві кредитових 
кооперативів» інспектора РСУК М. Павлюка також побудовано 
на прикладі наскрізною бухгалтерської задачі. На її основі 
викладено весь процес рахівництва – від заповнення первинних 
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документів до їх відображення в облікових реєстрах та 
узагальнення даних (виведення залишків і складання балансу).  

Наведені матеріали дають уявлення як про зміст і характер 
контрольно-ревізійного процесу (об’єкти і методи перевірок), так 
і для висновку про дієвий  інституційний вплив контрольно-
ревізійної діяльності на розвиток кооперативного рахівництва у 
досліджуваному періоді.  Наведені та проаналізовані в 
історичному минулому принципи, форми і методи організації 
контролю із залученням приватних ревізійних органів можуть 
бути використані при побудові сучасної вітчизняної моделі 
фінансового контролю. Йдеться про формування такої 
законодавчо закріпленої інституційної структури, яка б 
забезпечувала сучасні суб’єкти малого підприємництва за 
галузевою ознакою проведенням контрольних перевірок за 
станом обліку та підтвердженням бухгалтерських даних і 
показників звітності. Здійснюючи такого виду ревізійну 
діяльність в порядку надання звичайних комерційних послуг така 
організація бухгалтерів-ревізорів може позитивно впливати на 
зміст бухгалтерського  обліку конкретного виду (галузеві 
бухгалтерії). 
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Пилипенко Л.М., Демська Ю.В. 
2.1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО 

ПЕРВИННОГО, СИНТЕТИЧНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО 
ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ КАПІТАЛУ 

 
Першою процедурною стадією облікового процесу є 

документування. Первинні документи відіграють ключову роль в 
діяльності кожного підприємства, оскільки вони є підставою для 
відображення операцій у бухгалтерського обліку. Кожну 
господарську операцію, яка відбувається на підприємстві, 
оформляють підтверджувальними документами, які містять 
первинну облікову інформацію та використовуються для 
підтвердження даних бухгалтерського обліку. Основними 
нормативними актами, що регулюють вимоги до форми та змісту 
первинних документів, є: Закон України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» [11], Закон України «Про 
електронні документи та електронний документообіг» [13], Закон 
України «Про електронні довірчі послуги» [12], Положення про 
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та 
інші. Законодавство зобов’язує суб’єктів господарювання 
оформляти відповідні первинні документи безпосередньо під час 
здійснення господарських операцій, до яких вони належать, або 
відразу ж після їх завершення.  

Оскільки резерви капіталу – специфічна категорія 
бухгалтерського обліку і операції з ними на підприємстві 
трапляються не так часто, як з основними засобами, оплатою праці, 
запасами тощо, то підходи до їх документального оформлення не є 
належно внормованими порівняно з іншими топологічними 
ділянками бухгалтерського обліку.  



76 

Аналіз наукових праць з документування операцій з резервами 
на підприємстві засвідчує, що основну увагу автори приділяють 
тим резервам, формування яких регламентоване імперативними 
документами, а саме: резервному капіталу; резерву сумнівних 
боргів; резервам майбутніх витрат, до яких відносять резерв на 
виплату відпусток, резерв на додаткове пенсійне забезпечення, 
резерв на виконання гарантійних зобов’язань, резерв на 
реструктуризацію та резерв на виконання зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів тощо. 

Не зважаючи на те, що Положення про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському обліку об’єктом 
документування фактично визначає господарські операції, 
Легенчук С.Ф., Вольська К.О. та Вакун О.В. вказують на доволі 
широкий плюралізм поглядів науковців щодо об’єкта первинного 
обліку і додатково виділяють у цьому контексті поняття «факту 
господарського життя», «причини факту господарського життя», 
«наслідку факту господарського життя», «факту господарської 
діяльності». За результатами аналізу змісту цих понять та їхньої 
належності до об’єктів документування вони роблять такий 
висновок: «факт господарського життя спочатку повинен бути 
задокументованим, а потім вже дані з первинного документу 
відображаються в системі бухгалтерського обліку. Проте, з правил 
можуть бути винятки, і первинний документ може складатися вже 
після відображення факту господарського життя на рахунках 
бухгалтерського обліку (…розрахунок різного роду резервів (сам 
розрахунок здійснюється на основі нормативно-правових та 
організаційно-розпорядчих документів) тощо)» [6, с. 12]. 

Петренко Н.П. стверджує, що «первинне спостереження 
охоплює: оцінку і критерії відбору фактів господарського життя; 
однозначне оголошення об’єктів і процесів, які відображаються в 
обліку; поєднання у часі оформлення спостереження і вимірювання 
фактів господарського життя; способи контролю за 
спостереженням і передачею фактів господарського життя для 



77 

подальшої обробки. За результатами первинного спостереження 
приступають до складання документів» [9, с. 142]. 

З метою підвищення рівня інформативності облікової 
інформації Бутинець Т.Б. пропонує ввести нове поняття – умовні 
факти господарського життя, які визначає як «факти 
господарського життя, що мають місце станом на звітну дату, 
стосовно наслідків яких та ймовірності їх виникнення у 
майбутньому існує невизначеність, тобто виникнення наслідків 
залежить від того, відбудеться чи не відбудеться в майбутньому 
одна чи декілька невизначених подій» [1, с. 8]. 

Дійсно, визнання резерву, а отже й необхідність його 
документування, не завжди пов’язане з господарськими 
операціями, які Положення про документальне забезпечення 
записів у бухгалтерському обліку визначає як факти 
підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, 
капіталу, зобов’язань і фінансових результатів [14]. Якщо певні 
види резервів капіталу мають бути сформовані відповідно до вимог 
законодавчих чи інших нормативно-правових документів, тобто 
господарські операції з ними здійснюють згідно з імперативними 
приписами, то створення інших резервів відбувається на 
добровільних засадах згідно з обліковою та іншими 
управлінськими політиками підприємства. Як вже зазначалось у 
розділі 1, резерви капіталу мають превентивний характер і 
здебільшого спрямовані на управління ризиками підприємства, а 
виникнення чи виявлення ризиків не завжди супроводжується 
господарськими операціями, хоча може трактуватись як факт 
господарського життя. 

Деякі чужоземні та українські науковці, зокрема, Б. Нідлз, Х. 
Андерсен, Д. Колдуелл та Орлов І.В., виділяють три основні 
проблеми, які стосуються більшості питань сучасного 
бухгалтерського обліку: проблема ідентифікації (recognition issue), 
проблема оцінювання (valuation issue), проблема класифікації 
(classification issue) [8]. Зазначена проблематика також 
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безпосередньо стосується операцій з резервами на підприємстві 
(рис. 2.1.1). 

 
Рис.2.1.1. Проблеми відображення в бухгалтерському обліку 

резервів. Сформовано автором на основі [8] 
 

Документування є безпосереднім супутником ідентифікації, 
класифікації та оцінювання, оскільки результати цих 
бухгалтерських процедур і є предметом документування. Тому 
досліджуючи первинний облік резервів капіталу, необхідно 
враховувати контекст  вирішення зазначених трьох облікових 
проблем.  

Козлова М.О. та Пархомчук О.О. вважають, що 
«документування як елемент методу бухгалтерського обліку для 
процесу резервування набуває специфічних рис, оскільки 

Проблеми відображення в бухгалтерському обліку 
резервів 

Проблема ідентифікації 

Полягає в тому, щоб вчасно і коректно ідентифікувати: 1) період, 
упродовж якого має бути зареєстрована операція, що зумовлює 
виникнення потреби щодо створення чи списання певного виду резерву; 
2) ризик, для страхування якого доцільно створювати резерв; 3) 
присутність характеристик, які відповідають критеріям визнання 
резервів як об’єктів бухгалтерського обліку. 

Проблема оцінювання 

Більшість резервів має умовно-обліковий, регулятивний характер. Тому 
безпосередньо застосовувати до них принцип історичної собівартості чи 
методи визначення справедливої вартості не завжди можливо. 

Проблема класифікації 

Виявляється у неоднозначності при визначенні об’єкта бухгалтерського 
обліку відповідно до економіко-правової сутності резервів  
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первинний документ, який оформляють у момент введення резерву 
до системи обліку, виступає вже наслідком реалізації прийнятого 
рішення щодо його формування, а не є документом-підставою. З 
огляду на вищевикладене некоректним вважаємо вживання 
єдиного терміну «первинний документ» для позначення усієї 
сукупності документів, що безпосередньо вказують на здійснення 
облікових записів формування та використання резервів, оскільки 
довідками та розрахунками бухгалтерії оформлюють лише 
заключну стадію прийняття бухгалтером рішення про формування 
резерву і таким чином засвідчують тільки створений бухгалтером 
факт господарського життя» [4, с. 91]. 

Верига Ю.А. та Орищенко М.М. у своєму дослідженні обліку 
резервів майбутніх витрат і платежів на торгівельних 
підприємствах виявили, що «сучасний стан методики обліку 
операцій, пов’язаних з формуванням резервів майбутніх витрат і 
платежів, можна охарактеризувати як незадовільний через 
недосконалість чинного законодавства України з питань 
формування резервів капіталу, відсутність уніфікованих форм 
документів для визначення  величини резервів капіталу, відсутність 
методів розрахунку деяких видів резервів капіталу» [3, с.89]. 
Враховуючи вище зазначене, вони пропонують форми документів 
для розрахунку величини резерву на оплату відпусток, резерву на 
виплату премій, резерву гарантійних зобов’язань, резерву на 
ремонт основних засобів та резерву природного убутку. На їхню 
думку ці документи дадуть змогу знизити трудомісткість облікових 
процедур при формуванні резервів та прискорять процес 
одержання інформації для внутрішніх користувачів при прийнятті 
відповідних управлінських рішень [3, с.89-103]. 

Терещенко В.С., досліджуючи бухгалтерський облік 
забезпечень майбутніх витрат і платежів, наводить перелік 
факторів, які, на її думку, деактивізують процес резервування на 
українських підприємствах. Серед цих факторів дослідниця 
зокрема виділяє відсутність уніфікованих форм документів для 
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розрахунку забезпечень і відображення результатів їхньої 
інвентаризації. Для вирішення цієї проблеми вона пропонує форми 
таких первинних документів, як «Розрахунок сум місячних 
відрахувань на формування (поповнення) забезпечення гарантійних 
зобов’язань», «Довідка-розрахунок сум місячних відрахувань на 
формування (поповнення) забезпечення майбутніх витрат на 
поточний ремонт основних засобів», «Довідка-розрахунок сум 
місячних відрахувань на формування (поповнення) забезпечення 
майбутніх витрат на капітальний ремонт основних засобів», «Акту 
інвентаризації забезпечень майбутніх витрат і платежів», 
застосування яких, на її думку, надасть менеджерам можливість 
контролювати процеси формування і використання резервів, 
виявляти відхилення, які підлягають коригуванню [2; 16, с. 15, 21-
22]. 

На нашу думку, запропоновані документи полегшать роботу 
бухгалтерської служби та забезпечать потрібною інформацією 
користувачів, адже в них у розрізі місяців і конкретних дат будуть 
відображатися обсяги відрахувань до резерву, загальні суми 
відрахувань, обсяги використання, сторнування та залишку 
резервів. Недоліком запропонованих документів є те, що вони є 
рекомендаційними, законодавчо не регламентуються і не 
підтверджують доцільність створення певних видів резервів на 
підприємстві. 

Козлова М.О. та Пархомчук О.О. пропонують документування 
процесу облікового резервування поділити на три стадії: 

Стадія 1. Прийняття рішення про формування резерву. На цій 
стадії складають: 

- документ-передумову, який засвідчує право на створення 
резерву. Як правило, це розпорядчий документ (положення про 
облікову політику чи положення про облікове резервування); 

- документ-причину, який підтверджує наявність причини 
здійснення резервування. Наприклад це документ, який засвідчує 
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ймовірність виникнення умовного зобов’язання (акт перевірки, 
позовна заява, гарантійний талон тощо); 

- документ-підставу для прийняття рішення про створення 
резерву та його величину. До них можна віднести довідку та 
розрахунок бухгалтерії. 

Стадія 2. Реалізація рішення про формування резерву. На цій 
стадії формують документи-наслідки, які засвідчують факт 
здійснення господарської операції про створення резерву (довідки 
та розрахунки бухгалтерії). 

Стадія 3. Використання даних системи обліку. На цій стадії 
формують зведені документи, до яких відносять облікові реєстри, 
внутрішні та зовнішні звіти підприємства [4, с. 91-92]. 

Погоджуємось з думкою вчених щодо стадій документування 
операцій з резервами капіталу підприємств. Адже, для того щоб 
прийняти рішення про створення резервів капіталу підприємству 
потрібно затвердити розпорядчі документи, які визначають 
передумови формування резервів капіталу (Положення про 
облікову політику, документи про інші управлінські політики 
тощо). Для створення резервів капіталу мають існувати підстави 
(обтяжливі договори, накази, план реструктуризації тощо), а для 
підтвердження факту нарахування та використання резервів 
капіталу необхідно розробити та затвердити внутрішні первинні 
документи з обліку резервів капіталу. Документальному 
підтвердженню також підлягає інвентаризація резервів капіталу. 
Узагальнюючу інформацію щодо впорядкування документального 
оформлення операцій з резервами капіталу на підприємстві 
наведено на рис. 2.1.2. 

З огляду на двоїсту природу бухгалтерського обліку 
документальне оформлення операцій з резервами капіталу 
доцільно розглядати у двох аспектах: економічному – первинні 
документи відображають факт господарського життя, виражений у 
грошовому вимірі, який формує економічні показники діяльності 
підприємства; юридичному – первинний документ містить 
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відомості про здійснені операції, що відповідає юридичним 
вимогам та має доказову силу при вирішенні суперечок та 
встановленні істини господарських операцій  підприємства [7]. 

  
Рис.2.1.2. Етапи документального оформлення операцій з 

резервами капіталу на підприємстві (Сформовано авторами на 
основі [4, с. 91-92]) 

 
При цьому, усім первинним документам, які використовують 

безпосередньо для обліку нарахування чи списання резервів 
капіталу, притаманні такі характеристики: 

1) ці документи є внутрішніми щодо підприємства і не 
підлягають засвідченню жодними контрагентами; 

2) документи з нарахування чи перегляду величини резервів 
капіталу оформляють періодично, як правило вкінці звітного 
періоду при виконанні інших регламентних процедур; 

3) документи зі списання резервів капіталу оформляють або 
при настанні відповідних ризикових подій, під які створювалися 
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резерви, або при перегляді обсягів резервів (переоцінюванні чи під 
час проведення їхньої інвентаризації). 

Реквізити і побудова первинного документа мають 
забезпечувати виконання покладених на нього функцій. 
Узагальнивши підходи науковців, Легенчук С.Ф., Вольська К.О. та 
Вакун О.В. виокремили такі функції документів у системі 
бухгалтерського обліку: контрольну, аналітичну, захисну, 
інформаційну, доказову, організаційну, управлінську та соціальну 
[17, с. 28]. Як стверджують науковці, однією з домінуючих функцій 
первинних документів є доказова. Однак, зважаючи на вище 
наведені аргументи про те, що підставою для формування резервів 
не завжди є явно виражені господарські операції, а швидше факти 
господарського життя, доказова функція в таких первинних 
документів, на нашу думку, стає другорядною. Натомість, 
домінуючою стає розрахунково-аналітична функція, адже 
формування резерву передбачає не лише його визнання, але й 
оцінювання, яке, на відміну від таксування в опрацюванні багатьох 
інших видів первинних облікових документів, ґрунтується не на 
натуральних вимірниках, а на професійному судженні бухгалтера, 
іншій фінансовій інформації та прийнятих на підприємстві 
нормативах резервування тощо. 

Для суб’єктів господарювання, які у своїй діяльності 
створюють чи планують створювати резерви, науковці 
запропонували значну кількість форм первинних документів з 
урахуванням особливостей їхньої діяльності та доцільності 
формування певних резервів. Проте, основною проблемою 
залишається те, що документи є рекомендаційними, а це обмежує 
виконання ними доказової функції, особливо при розгляді 
суперечок з органами податкового контролю. Для вирішення цих 
проблемних моментів доцільно імперативно регламентувати форми 
документування резервів капіталу.  

Для документального оформлення операцій з резервним 
капіталом можна використати форму «Розрахунку обсягів 
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формування та використання резервного капіталу» (рис. 2.1.3.), яка 
враховує як особливості формування цього резерву, так і його 
призначення (напрями використання). 

 
Рис. 2.1.3. Розрахунок для формування та використання 

резервного капіталу (Сформовано авторами) 
 

Для узагальнення інформації про стан та рух резервного 
капіталу підприємства планом рахунків призначено рахунок 43 
«Резервний капітал», за кредитом якого відображають створення 
резервного капіталу, а за дебетом – його використання. Сальдо 
цього рахунка відображає залишок резервного капіталу на кінець 
звітного періоду. Оскільки аналітичних рахунків для обліку 
резервного капіталу планом рахунків не передбачено (зазначено, 
що облік резервного капіталу ведеться за його видами та 
напрямками використання), то проблемним залишається питання, 
пов’язане з відображенням в обліку мінімально регламентованого 
розміру резервного капіталу і суми, що його перевищує. 
Підтримуємо пропозицію вчених Легенчука С.Ф. та Поліщук І.Р. 
щодо удосконалення аналітичного обліку резервного капіталу, що 
дає змогу розмежувати мінімально визначений законодавством 
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рівень і суму, що перевищує мінімальний розмір. Науковці 
запропонували два субрахунки до синтетичного рахунку 43 
«Резервний капітал», зокрема, 431 «Мінімально встановлений 
розмір резервного капіталу» та 432 «Понад мінімально 
встановлений розмір резервного капіталу» [5, с. 38].  

Кореспонденцію рахунків щодо формування та використання 
резервного капіталу наведено у табл. 2.1.1. 

Таблиця 2.1.1 
Кореспонденція рахунків щодо формування та 

використання резервного капіталу 
№ 
з\п 

Зміст господарської операції Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Сформовано резервний капітал за рахунок прибутку підприємства 

в межах мінімально встановленого законодавством розміру 
443 431 

2 Сформовано резервний капітал за рахунок прибутку підприємства 
понад мінімально встановлений законодавством розмір 

443 432 

3 Нараховано дивіденди за привілейованими акціями за рахунок 
резервного капіталу в межах мінімально встановленого 
законодавством розміру 

431 671 

4 Нараховано дивіденди за привілейованими акціями за рахунок 
резервного капіталу понад мінімально встановлений 
законодавством розмір 

432 672 

5 Використано резервний капітал для покриття збитків в межах 
мінімально встановленого законодавством розміру 

431 442 

6 Використано резервний капітал для покриття збитків понад 
мінімально встановлений законодавством розмір 

432 442 

 
Варто зауважити, що з набранням чинності Закону України 

2275-VIII від 06.02.2018 р. обов’язок формування резервного 
капіталу для товариств з обмеженою та додатковою 
відповідальністю було відмінено. Тобто товариства можуть 
формувати резервний капітал на власний розсуд або тоді, коли 
виникає необхідність викупити частку в статутному капіталі без 
його зменшення (в такому разі на розмір частки у день викупу 
товариство зобов’язане сформувати резервний капітал у розмірі 
ціни її придбання, причому виплати на користь учасників за 
рахунок цього резервного капіталу заборонені) [15]. 
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Методику розрахунку резерву сумнівних боргів описано в 
НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Враховуючи показники 
для його розрахунку за різними методами – абсолютної суми 
сумнівної заборгованості та із застосуванням коефіцієнта 
сумнівності, пропонуємо підприємствам затвердити внутрішню 
форму Розрахунку резерву сумнівних боргів (рис. 2.1.4). 

 

 
Рис. 2.1.4. Розрахунок формування та використання резерву 

сумнівних боргів 
(Сформовано авторами) 

 
Для відображення в бухгалтерському обліку резерву сумнівних 

боргів планом рахунків передбачено балансовий рахунок 38 
«Резерви сумнівних боргів». Оскільки рахунок контрактивний, то 
залишок на ньому може бути лише кредитовим. На кредиті цього 
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рахунку відображають створення (тобто нарахування) резерву, на 
дебеті – списання сумнівної заборгованості за рахунок резерву. 
Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути 
більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту ж дату. Згідно 
з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій (далі – Інструкція № 291) витрати з 
нарахування резерву сумнівних боргів відображають на дебеті 
субрахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги» у кореспонденції з 
кредитом рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів». Кореспонденцію 
рахунків щодо формування та використання резерву сумнівних 
боргів наведено у табл. 2.1.2. 

Таблиця 2.1.2 
Кореспонденція рахунків щодо формування та використання 

резерву сумнівних боргів 
№ 
з\п 

Зміст господарської операції Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Нараховано у звітному періоді суму, спрямовану на збільшення 

резерву сумнівних боргів 
944 38 

2 Списано безнадійну дебіторську заборгованість за рахунок резерву 
сумнівних боргів 

38 361 

3 Списано безнадійну дебіторську заборгованість у сумі, що 
перевищує резерв сумнівних боргів 

944 38 

4 Відображено на позабалансовому рахунку суму списаної 
заборгованості 

071  

5 Списано із позабалансового рахунку суму погашеної 
заборгованості (або суму заборгованості термін погашення якої 
минув) 

 071 

6 Коригування резерву сумнівних боргів на суму зменшення резерву 
сумнівних боргів (якщо загальна сума РСБ на кінець звітного 
періоду згідно з розрахунком менша, ніж сальдо за кредитом 
рахунка 38) 

38 719 

7 Коригування резерву сумнівних боргів на суму збільшення резерву 
сумнівних боргів (якщо загальна сума резерву сумнівних боргів на 
кінець звітного періоду згідно з розрахунком більша, ніж сальдо за 
кредитом рахунка 38) 

944 38 

 
У разі списання безнадійної дебіторської заборгованості за 

рахунок резерву сумнівних боргів фінансовий результат до 
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оподаткування, визначений у фінансовій звітності, не підлягає 
зменшенню на суму списаної заборгованості. Проте, у податковому 
обліку згідно з пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Податкового кодексу 
фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму 
витрат на формування резерву сумнівних боргів [10].  

Враховуючи види дебіторської заборгованості та специфіку 
діяльності  підприємств, рекомендуємо відображати аналітичний 
облік резерву сумнівних боргів з використанням субрахунків 381 
«Резерв сумнівних боргів  для дебіторської заборгованості в 
національній валюті», 382 «Резерв сумнівних боргів  для 
дебіторської заборгованості в іноземній валюті» тощо. 

 Для відображення в бухгалтерському обліку операцій із 
забезпеченнями на виплату відпусток пропонуємо підприємствам 
використовувати форму розрахунку сформованих та використаних 
забезпечень на відпустку (рис. 2.1.5). 

 
Рис.2.1.5. Розрахунок обсягу сформованих та використаних 
забезпечень на виплату відпусток (Сформовано авторами) 
Згідно з Інструкцією № 291 для узагальнення інформації про 

рух коштів, що резервують для забезпечення майбутніх витрат і 
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платежів, та включення їх до витрат поточного періоду призначено 
рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів». Облік 
руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам 
ведуть на субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток». На 
кредиті субрахунку 471 відображають нарахування резерву 
відпусток, на дебеті – його списання.  

На цьому субрахунку також узагальнюють інформацію про 
забезпечення обов’язкових відрахувань (зборів), пов’язаних  із 
виплатою відпускних працівникам. Кореспонденцію рахунків щодо 
формування та використання резерву на виплату відпусток 
наведено у табл. 2.1.3. 

Таблиця 2.1.3 
Кореспонденція рахунків щодо формування та використання 

резерву на виплату відпусток 
№ 
з\п 

Зміст господарської операції Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Сформовано резерв на виплату відпусток працівникам та 

нараховано ЄСВ  
23, 91, 92, 93 471 

2 Нараховано за рахунок резерву відпусток відпускні 
працівникам 

471 661 

3 Нараховано за рахунок резерву відпусток ЄСВ 471 651 

4 Донараховано резерв на виплату відпусток у випадку його 
недостачі 

23, 91, 92, 93 471 

5 Відображено зменшення нарахованої суми резерву на 
виплату відпусток у випадку його надлишку 

471 719 

6 Відображено зменшення нарахованої суми резерву на 
виплату відпусток у випадку його надлишку (методом 
«сторно») 

23, 91, 92, 93 471 

 
Резерв на додаткове пенсійне забезпечення можуть формувати 

підприємства із шкідливими або важкими умовами праці, 
колективним договором яких передбачено формування цього 
резерву. До виплат по завершені трудової діяльності відносять 
пенсійні та інші винагороди, такі як страхування життя і медичне 
обслуговування. Ці виплати мають бути передбачені угодами 
(трудовими договорами) з працівниками, що надає підстави для 
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формування в системі обліку і звітності підприємств відповідних 
резервів. Нарахування та виплату пільгових пенсій здійснює 
Пенсійний фонд України, а обов’язок відшкодування понесених 
витрат  покладається на підприємство. Розрахунок резерву на 
додаткове пенсійне забезпечення підприємство здійснює на основі 
актуарних розрахунків (самостійно або із залученням актуаріїв) та 
відображає її у своїй обліковій політиці. Для відображення в 
бухгалтерському обліку операцій з додатковими пенсійними 
забезпеченнями при виході на пенсію пропонуємо підприємствам 
використовувати форму розрахунку обсягів сформованих та 
використаних резервів на додаткове пенсійне забезпечення (рис. 
2.1.6). 

Для відображення в бухгалтерському обліку інформації про 
резерви на додаткове пенсійне забезпечення підприємства 
використовують рахунок 472 «Додаткове пенсійне забезпечення». 
Формування резерву на оплату додаткових пенсійних забезпечень 
підприємство відображає кореспонденцією: Дт 949 «Інші витрати 
операційної діяльності» Кт 472 «Додаткове пенсійне 
забезпечення». Після отримання повідомлення від органу 
Пенсійного Фонду України про належну до перерахування 
працівникові суму пенсії роблять запис в системі рахунків: Дт 472 
«Додаткове пенсійне забезпечення» Кт 685 «Розрахунки з іншими 
кредиторами». Якщо розрахувати резерв на додаткове пенсійне 
забезпечення підприємство не має можливості, то витрати на 
додаткове пенсійне забезпечення обліковують у складі інших 
витрат періоду (Дт 949 – Кт 651). Аналітичний облік резервів на 
додаткове пенсійне забезпечення рекомендуємо вести у розрізі 
працівників, яким нараховують резерви на додаткове пенсійне 
забезпечення.  
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Рис.2.1.6. Розрахунок обсягів сформованих та використаних 
резервів на додаткове пенсійне забезпечення (Сформовано 

авторами) 
 

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з 
резервами на виконання гарантійних зобов’язань рекомендуємо 
підприємствам використовувати розрахунок обсягу сформованих 
та використаних гарантійних резервів (рис. 2.1.7). 

Для обліку резерву на виконання гарантійних зобов’язань 
Інструкцією 291 передбачено рахунок 473 «Забезпечення 
гарантійних зобов’язань», на кредиті якого відображають суми 
нарахованих резервів у кореспонденції з рахунками відповідних 
видів витрат, а на дебеті — використання резерву на гарантійне 
обслуговування в кореспонденції з рахунками обліку запасів і 
розрахунків. 
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Рис. 2.1.7. Розрахунок обсягу сформованих та використаних 
резервів на виконання гарантійних зобов’язань (Сформовано 

авторами) 
 

Кореспонденцію рахунків щодо формування та використання 
резерву на виконання гарантійних зобов’язань наведено у табл. 
2.1.4. 

Таблиця 2.1.4 
Кореспонденція рахунків щодо формування та використання 

резервів на виконання гарантійних зобов’язань 
№ 
п\п 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 
1 Сформовано резерв на виконання гарантійних 

зобов’язань  
23, 93 473 

2 Використано матеріали для виконання гарантійних 
зобов’язань 
 

473 20, 22, 26, 
28 
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Продовження табл. 2.1.4 
1 2 3 4 
3 Резерв гарантійних зобов’язань використано для оплати 

послуг осіб що здійснювали гарантійний ремонт 
473 661, 631, 

685, 
4 Списано витрати понесені на виконання гарантійних 

зобов’язань за рахунок резерву 
473 23, 93 

5 Відображено зменшення нарахованої суми резерву на 
виконання гарантійних зобов’язань у випадку його 
надлишку 

473 719 

6 Відображено зменшення нарахованої суми резерву на 
виконання гарантійних зобов’язань у випадку його 
надлишку (методом «сторно») 

23, 93 473 

 
Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з 

резервами на реструктуризацію рекомендуємо підприємствам 
використовувати розрахунок обсягу сформованих та використаних 
резервів під реструктуризацію (рис. 2.1.8). 

 
Рис. 2.1.8. Розрахунок обсягу сформованих та використаних 

резервів під реструктуризацію (Сформовано авторами) 
 

Для бухгалтерського обліку резервів на реструктуризацію та 
резервів під обтяжливі контракти планом рахунків та інструкцією 
для його застосування не передбачено окремих субрахунків, тому 
операції з нарахування на використання цих резервів відображають 
на рахунку 474 «Забезпечення iнших витрат і платежів». Вважаємо 
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за доцільне аналітичний облік резервів на реструктуризацію та 
резервів під обтяжливі контракти відображати на окремих 
сбрахунках (наприклад 474.1. «Забезпечення на реструктуризацію» 
та 474.2. «Забезпечення під обтяжливі контракти»). Також за 
потреби підприємства можуть вести додаткову аналітику у розрізі 
витрат, понесених при реалізації плану реструктуризації, а для 
забезпечень під обтяжливі контракти аналітику доцільно вести у 
розрізі договорів (контрактів). У бухгалтерському обліку витрати 
на створення забезпечення під обтяжливі контракти та 
реструктуризацію відображають кореспонденцією рахунків: Дт 949 
«Інші витрати операційної діяльності» Кт 474 «Забезпечення інших 
витрат і платежів». 

 
Рис. 2.1.9. Розрахунок обсягу сформованих та використаних 
резервів під обтяжливі контракти (Сформовано авторами) 

 
Для узагальнення інформації про резерви капіталу на рахунках 

бухгалтерського обліку пропонуємо підприємствам 
використовувати Відомість синтетичного та аналітичного обліку 
резервів капіталу (табл. 2.1.5). 
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Отже, необхідність створення резервів капіталу передбачена 
чинним законодавством, проте порядок їх документального 
оформлення не регламентований жодним імперативним 
документом. Для відображення операцій з резервами капіталу на 
підприємствах зазвичай використовують бухгалтерську довідку чи 
інший документ, які відповідають усім вимогам щодо первинного 
обліку та містить обов’язкові реквізити. На нашу думку, 
підприємствам доцільно використовувати для бухгалтерського 
обліку операцій з резервами капіталу вище запропоновані 
розрахунки сформованих та використаних резервів капіталу. 
Формування таких розрахунків за кожним видом резервів капіталу 
дасть можливість менеджменту компаній отримати інформацію про 
залишки сформованих резервів капіталу за попередній період, 
сформовану величину відповідного резерву за певний звітний 
період, а також суми використаних резервів у звітному періоді. 

 
Література: 
1. Бутинець, Т. Б. Документування в системі бухгалтерського 

обліку: теорія і методологія: дис.. канд. екон. наук: 08.06.04 / Київ. – 
2001.  

2. Бутинець, Т.А. Внутрішній контроль:  суть і зміст. Вісник 
Житомирського державного технологічного університету. 
Економічні науки. Житомир, 2008. С. 31-42.  

3. Верига, Ю.А. Орищенко, М.М. Резервування капіталу: облік, 
аудит та звітність: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. 177 с.  

4. Козлова, М. О. Пархомчук О. О. Документування процесу 
облікового резервування. Вісник ЖДТУ. 2012. № 1 (59). С. 90-94.  

5. Легенчук, С. Ф., Поліщук, І. Р. Резервний капітал як 
інструмент мінімізації ризиків у системі стратегічного управління: 
обліковий аспект. Проблеми теорії та методології бухгалтерського 
обліку, контролю і аналізу. 2021. № (2(49). С. 34–39.  



97 

6. Легенчук С.Ф., Вольська К.О., Вагун О.В. Документування в 
бухгалтерському обліку: процес ний підхід: монографія. Івано-
Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2016.  228 с.  

7. Орлов. І. В. Документування та інвентаризація 
трансформації зобов’язань. Проблеми і перспективи розвитку 
банківської системи України. 2010. № 30. С. 229-240.  

8. Орлов, І.В. Документування та інвентаризація трансформації 
зобов’язань. URL: https://cutt.ly/ZHiy2qa (дата звернення 01.08.2022).  

9. Петренко, Н.І. Документування операцій з пасивами 
підприємства. Економіка: реалії часу. 2012. № 2 (3). С. 141-146.  

10.  Податковий кодекс України від 04.12.10 р. № 2755-VI. URL: 
https://cutt.ly/OHqc8a2 (дата звернення 01.08.22).  

11.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: 
Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: 
https://cutt.ly/sHqvzM (дата звернення 01.08.22).  

12.  Про електронні довірчі послуги: Закон України 05.10.2017 р. 
№ 2155-VIII. URL: https://cutt.ly/1HieXs8 (дата зверення 01.08.22).  

13. Про електронні документи та електронний документообіг: 
Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV. URL: 
https://cutt.ly/kHiezGh (дата зверення 01.08.22).  

14.  Про затвердження Положення про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства 
фінансів України 24.05.1995 № 88. URL: https://cutt.ly/3HitTHJ (дата 
звернення 01.08.22).  

15.  Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII. 
URL: https://cutt.ly/jHrpcQ3 (дата зверення 01.08.22).  

16.  Терещенко, В.С., Чацкіс, Ю.Д. Теорія та методологія 
бухгалтерського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів: 
монографія. Донецьк, 2010. 238 с.  

17.  Lehenchuk, S., Velykyi, Y., & Belinska, S. (2018). Development 
of variability concept in accounting: Ukrainian context. Baltic Journal of 
Economic Studies, 2018. №4(3). Р. 158-164.  

© Л.М. Пилипенко, Ю.В. Демська 



98 

Литвиненко Н.О. 
2.2. УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ВИЗНАННЯ ТА 

КЛАСИФІКАЦІЯ  
 

Висхідним моментом для організації та реалізації методики 
будь-якого облікового об’єкта є його ідентифікація (шляхом 
тестування на відповідність критеріям визнання й приналежність 
до відповідної облікової категорії: активів, зобов’язань, власного 
капіталу, доходів, чи витрат) та їх раціональна класифікація, 
застосування якої забезпечує економічно доцільний розріз 
аналітичної інформації, сприяє прозорості облікової інформації 
за обліковими об’єктами та їх достовірному поданню у 
фінансовій звітності. 

Утримання із заробітної плати є невід’ємною та похідною 
дією, яка слідує за нарахуванням заробітної плати. Заробітна 
плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 
виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує 
працівникові за виконану ним роботу [1]. Синонімом до терміна 
«заробітна плата» можна вважати і поняття «виплати 
працівникам», під яким слід розуміти «всі форми компенсації, що 
їх надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані 
працівниками, або при звільненні» [2].  

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників 
застосовується показник фонду оплати праці, до якого 
включаються нарахування найманим працівникам у грошовій та 
натуральній формі (оцінені в грошовому вираженні) за 
відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, 
або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих 
виплат. Фонд оплати праці складається з: фонду основної 
заробітної плати; фонду додаткової заробітної плати; інших 
заохочувальних та компенсаційних виплат [3].  

Для цілей оподаткування податком з доходів фізичних осіб, 
утримання якого має місце під час нарахування заробітної плати, 
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використовується термін «загальний оподатковуваний дохід». 
Загальний оподатковуваний дохід – будь-який дохід, який 
підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на 
користь платника податку протягом звітного податкового періоду 
[4]. 

Утримання (відрахування) із заробітної плати – це частина 
нарахованої працівникові заробітної плати, яка згідно з нормами 
чинного законодавства не належить до виплати працівнику, а 
підлягає сплаті третім сторонам, або суб’єкт господарювання 
використовує її для покриття заборгованості працівника перед 
ним, як роботодавцем.  

Процес облікового відображення утримань із заробітної 
плати є господарською операцією (у контексті Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність), яка викликає 
зміну в структурі зобов’язань, а в окремих випадках і 
дебіторської заборгованості підприємства. Господарські операції 
зі здійснення утримань із заробітної плати одночасно є і 
динамічним процесом, бо призводять до розрахункових взаємин 
(нарахування зобов’язань та їх сплата), та статичним залишком 
(сальдо заборгованості).  

Утримання (відрахування) із заробітної плати, як дія або 
подія, що викликає зміну в структурі активів і зобов'язань, має 
подвійну економічну природу: розрахункові взаємовідносин (як 
динамічний процес нарахування і сплати утримань) та 
заборгованість чи зобов’язання (статичний залишок на дату 
балансу). 

Враховуючи економічну сутність господарських операцій з 
утримань із заробітної плати, пропонується застосовувати 
класифікаційну ознаку «за способом відображення у балансі 
заборгованості, яка виникла за результатами утримань із 
заробітної плати».Пропонований критерій класифікації 
зумовлений тим, що нарахування утримань призводить до 
виникнення поточного зобов’язання, відтак, потреби його 
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відображення в балансі у складі пасиву. 
Зобов’язання, які виникли за результатами проведених 

обов’язкових утримань не можуть обліковуватися у складі 
довгострокових. Наявність довгострокової кредиторської 
заборгованості за утриманнями із заробітної плати податку з 
доходів фізичних осіб, чи військового збору може свідчити про 
ухилення від сплати податків, за що передбачена кримінальна 
відповідальність.  

Якщо кредиторська заборгованість за нарахованими 
утриманнями була помилково погашена у більшій сумі, або 
оплату зобов’язання було здійснено двічі, то надлишково 
сплачена внаслідок помилки сума підлягає наведенню у складі 
оборотних активів балансу за відповідними статтями дебіторської 
заборгованості. 

Зобов’язання, які виникли за результатами здійснення 
обов’язкових утримань (відрахувань) та дебіторська 
заборгованість, яка сформувалася внаслідок здійснення таких 
господарських операцій, підлягає відображенню: «згортання 
статей активів і зобов’язань, … є неприпустимим, крім випадків, 
передбачених відповідними національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними 
стандартами фінансової звітності» [6]. 

Потреба відображення у балансі заборгованості щодо 
утримань із заробітної плати, яка виникла на дату балансу, 
обумовлює необхідність у тестуванні цих залишків на предмет їх 
відповідності критеріям визнання активів чи зобов’язань. 

Правові підстави здійснення утримань із заробітної плати 
регламентує трудове законодавство. Виходячи з норм кодексу 
законів про працю України та Податкового кодексу України, 
утримання (відрахування) із заробітної плати можуть бути 
структуровані за класифікаційною групою «виходячи з 
регламентації обов’язковості їх здійснення під час нарахування 
заробітної плати» таким чином: 
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– обов’язкові; 
– необов’язкові. 
Обов’язкові відрахування із загального оподатковуваного 

доходу – ті, обов’язок щодо утримання яких передбачено 
нормами Податкового кодексу України: податок з доходів 
фізичних осіб та військовий збір.  

Рівень деталізації «виходячи з регламентації обов’язковості 
здійснення утримань під час нарахування заробітної плати» 
ув’язується з іншою пропонованою класифікаційною ознакою «за 
способом впливу на розрахунки з бюджетом», оскільки 
зобов’язання суб’єкта господарювання щодо здійснення 
відрахувань (його статус як податкового агента) із загального 
оподатковуваного доходу найманих працівників призводить до 
одночасного виникнення та визнання заборгованості перед 
бюджетом за розрахунками з податку на доходи фізичних осіб та 
за розрахунками з військового збору. Тобто, обов’язкові 
утримання із заробітної плати мають прямий вплив на 
виникнення у суб’єкта господарювання-роботодавця поточних 
зобов’язань за розрахунковими взаємовідносинами з бюджетом.  

Основну питому вагу у складі обов’язкових відрахувань має 
податок з доходів фізичних осіб, який є загальнодержавним 
податком. Його надходження до Державного бюджету України у 
2021 році склали 10,61% [8]. Приріст надходжень ПДФО за 
січень-березень 2022 року до відповідного періоду 2021 року 
становить 20,5% або + 9 230,6 млн гривень [9]. 

Військовий збір було запроваджено як тимчасовий податок, 
для фінансування Збройних сил України під час проведення АТО у 
зв'язку з російською агресією. Його тимчасовий статус формально, 
як і було започатковано, зберігається, але термін його дії 
продовжено до закінчення реформування Збройних сил України 
[10]. 

Необов’язкові відрахування включають в себе здійснення 
утримань із фонду оплати праці працівника та пов’язані із: 
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а) потребою погасити заборгованість перед роботодавцем у 
частині:  

– повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати 
авансу та сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; 
погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, 
виданого на службове відрядження або переведення до іншої 
місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює 
підстав і розміру відрахування.  

– повернення заробітної плати за час відпустки за умови 
звільнення працівника до закінчення того робочого року, в 
рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні 
відпустки.  

– відшкодуванням шкоди, завданої з вини працівника 
підприємству, установі, організації [7, ст. 136]; 

б) необхідністю забезпечення виконання зобов’язань перед 
третіми сторонами за виконавчими листами; 

У рамках виконавчого провадження на підставі виконавчого 
листа із зарплати можуть бути утримані: 

– аліменти; 
– утримання, пов’язані з відшкодування збитків; 
– не повернуті кредити та позики фінансовим установам; 
– компенсаційні виплати каліцтва та інших ушкоджень 

здоров’я. 
Аліменти – це кошти, які щомісяця утримуються із заробітної 

плати матері або батька задля утримання неповнолітньої дитини 
до досягнення нею повноліття. За умови навчання дитини у 
вищому або середньому навчальному закладі термін сплати 
аліментів може бути продовжено до завершення навчального 
періоду: до 23 років. Відповідно до ч. 1 ст. 199 Сімейного кодексу 
особа вважається дитиною до віку 23 роки, якщо продовжує 
навчатися, тому на повнолітніх дітей також сплачуються 
аліменти за дотримання умови навчання (ч. 3 ст. 194 СК). 

в) власною ініціативою та волевиявленням працівника: 
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профспілкові внески, утримання на користь фізичних чи 
юридичних осіб, утримання внесків на добровільне страхування, 
виходячи з письмової заяви працівника. 

Профспілкові внески утримуються, якщо працівник є членом 
професійної спілки. Відповідно до Рекомендацій щодо порядку 
сплати та обліку членських профспілкових внесків, затверджених 
постановою Президії Федерації професійних спілок України № П-
6-15 21.09.2006 р., безготівкова сплата щомісячних членських 
профспілкових внесків проводиться за письмовою заявою члена 
профспілки роботодавцю про їхнє утримання із заробітної плати в 
розмірах, визначених статутом профспілки, впродовж усього 
періоду роботи на підприємстві, в установі, організації. Ця заява 
зберігається в бухгалтерії роботодавця (копія заяви – в профкомі) 
впродовж усього періоду перебування працівника на обліку в 
первинній профспілковій організації цього підприємства та 
впродовж трьох років після вибуття з неї. Внески утримуються під 
час нарахування заробітної плати за місяць [12]. 

Профспілкові внески розраховуються від загальної суми 
нарахованої заробітної плати за звітний період у розмірі 1% за 
вирахуванням нарахованої суми допомоги за дні тимчасової 
непрацездатності та матеріальної допомоги.  

Підвидом необов’язкових утримань є добровільні 
відрахування до недержавних пенсійних фондів. Підприємство 
може бути як агентом (посередником), так і вкладником. 
Сплачувати пенсійні накопичення має право сам учасник 
недержавного пенсійного страхування, а також його 
роботодавець або члени сім'ї [13]. Для цього у фонді 
відкривається спеціальний індивідуальний рахунок, на якому 
зберігатимуться кошти, якими ніхто, крім учасника, не зможе 
розпоряджатися аж до його смерті. Лише у цьому випадку 
накопичення можуть бути успадковані його спадкоємцями. 
Розмір такого утримання не може перевищувати 25% від 
заробітної плати, нарахованої працівнику у звітному місяці та 
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п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законодавством [13]. 

Господарські операції із проведення необов’язкових 
утримань (відрахувань), які регламентує трудове законодавство, 
відображаються як розрахунки з іншими кредиторами і на 
розрахункові взаємовідносини з бюджетом не впливають. 

Кодекс законів про працю України містить норми, щодо 
відсутності потреби здійснення утримань (відрахувань) з окремих 
складових доходів працівників, які входять до фонду оплати 
праці. 

Відповідно до норм пунктів 3, 5, 6 статті 36 і п. 1, 2 і 5 статті 
40 кодексу Законів про працю України відрахування не 
провадяться за час відпустки за умови звільнення працівника до 
закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав 
відпустку, за невідроблені дні відпустки. якщо працівник 
звільняється з роботи з таких підстав: 

– призов або вступ працівника або роботодавця - фізичної 
особи на військову службу, направлення на альтернативну 
(невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником 
зберігаються місце роботи, посада відповідно до частини третьої 
статті 119 цього Кодексу [7]; 

– переведення працівника, за його згодою, на інше 
підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну 
посаду; 

– відмова працівника від переведення на роботу в іншу 
місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а 
також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною 
істотних умов праці [7, ст. 36]; 

– змін в організації виробництва і праці, в тому числі 
ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання 
підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або 
штату працівників; 

– виявленої невідповідності працівника займаній посаді або 
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виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану 
здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так 
само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або 
скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання 
покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної 
таємниці; 

– нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців 
підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи 
відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не 
встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) 
при певному захворюванні. За працівниками, які втратили 
працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним 
захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення 
працездатності або встановлення інвалідності; [7, ст. 40]. 

Аналогічні норми щодо відсутності потреби здійснення 
обов’язкових утримань (відрахувань), але з більш розширеного 
аналітичного переліку доходів, які не включаються до розрахунку 
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, 
містяться у статті 165 Податкового кодексу України. 

Доходи фізичних осіб з точки зору імперативної норми щодо 
відсутності потреби здійснення утримань з них, доцільно 
розмежувати на ті, які:  

– включаються до розрахунку загального оподатковуваного 
доходу (і під час їх нарахування слід утримувати податок з 
доходів фізичних осіб та військовий збір); 

– не включаються до розрахунку загального оподатковуваного 
доходу (обов’язкові утримання, передбачені Податковим кодексом 
України, не здійснюються). 

Відповідно до ст. 73 Закону України «Про виконавче 
провадження» стягнення не може бути звернено на такі виплати: 

– вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення 
працівника; 

– компенсацію працівнику витрат у зв’язку з переведенням, 
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направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим 
відрядженням; 

– польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші 
кошти, що виплачуються замість добових і квартирних; 

– матеріальну допомогу особам, які втратили право на 
допомогу по безробіттю; 

– допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; 
– одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини; 
– допомогу: при усиновленні дитини; на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування; одиноким матерям; 
– допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей 

віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по 
тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою 
дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом; 

– допомогу на лікування; 
– допомогу на поховання; 
– щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням 

споживання продуктів харчування місцевого виробництва та 
особистого підсобного господарства громадян, які проживають на 
території, що зазнала радіоактивного забруднення; 

– дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків 
відпочинку за рахунок фонду споживання. 

Стягнення не здійснюється також із сум: 
– неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги; 
– грошової компенсації за видане обмундирування і 

натуральне постачання; 
– вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з 

військової служби, служби в поліції та Державної кримінально-
виконавчої служби України, а також грошового забезпечення, що 
не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених 
законом; 

– одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), 
інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення 
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інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та 
резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та 
спеціальні збори чи для проходження служби у військовому 
резерві; 

– грошової допомоги, пов’язаної з безоплатним 
забезпеченням протезування (ортезування) учасника 
антитерористичної операції, учасника здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та 
Луганській областях, які втратили функціональні можливості 
кінцівок, благодійної допомоги, отриманої зазначеними особами, 
незалежно від її розміру та джерела походження. 

Зважаючи на прямі імперативні норми щодо заборони 
звернення стягнення за виконавчим провадженням на окремі 
види виплат працівникам, які не належать до фонду оплати праці, 
можна виокремити класифікаційну ознаку: «за видами виплат, на 
які не може бути звернено стягнення за виконавчим 
провадженням» та структурувати її таким чином: 

– виплати, на які може бути звернено стягнення; 
– виплати, на які стягнення не може бути звернено. 
Пропонований критерій «за рівнем (ступенем) лімітованості» 

полягає у тому, що відсоткове значення утримань із заробітної 
плати кожного окремого працівника є фіксовано-лімітованим: на 
законодавчому рівні (встановлено фіксовані відсоткові значення 
утримань (за їх видами)), але загальний розмір відсоткового 
значення таких утримань для кожного окремого працівника може 
бути різним, оскільки залежить від законодавчих підстав, які 
обумовили потребу для проведення необов’язкових відрахувань. 

Фіксованими утриманнями із заробітної плати є ті, 
відсоткове значення (ставки) яких врегульовано нормами 
податкового законодавства та вони є однаковими для усіх 
працівників під час виплати доходу у вигляді заробітної плати. 

Щодо утримань із встановленою верхньою межею, то 



108 

загальний розмір усіх відрахувань на заробітну плату не може 
перевищувати [7, ст. 128]: 

– 20% відсотків від виплаченої заробітної плати – за 
загальним правилом; 

– 50% відсотків від виплаченої заробітної плати – у разі: 
відшкодування із заробітку працівника шкоди, завданої третім 
юридичним або фізичним особам злочином; стягнення аліментів; 
відрахування з заробітної плати за кількома виконавчими 
документами; відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, 
іншим ушкодженням здоров’я, втратою годувальника; 

– 70% відсотків від виплаченої заробітної плати – у разі 
стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, покарання боржника 
у вигляді виправних робіт.  

Для тих випадків, коли щодо утримань, відсоток яких є 
фіксованим, встановлюється верхня межа, вище якої 
відрахування не стягуються, прийнятним найменуванням 
класифікаційної групи є «фіксований відсоток утримань із 
заробітної плати, з встановленою верхньою межею». 

За періодичністю проведення утримань із заробітної плати 
вони можуть бути класифіковані таким чином: 

– систематичні (утримання податку з доходів фізичних осіб, 
військового збору, профспілкових внесків); 

– систематичні впродовж певного періоду до настання 
визначених умов, за яких проведення утримань припиняється 
(досягнення дитиною, на користь якої стягуються аліменти, 
певного віку; повне погашення боргу працівником перед 
підприємством у розрахованому для відшкодування обсязі); 

– разові (утримання невчасно повернених підзвітних сум, у 
розмірі, який можна утримати із заробітної плати працівника в 
одному розрахунковому періоді). 

Виокремлена класифікаційна ознака «за кінцевим 
отримувачем-розпорядником утримань» (за напрямами 
скерування відрахувань) полягає в тому, що підприємство-
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роботодавець під час проведення утримань (відрахувань) із 
заробітної плати виконує такі функції:  

– податкового агента (при утриманні податку з доходів 
фізичних осіб та військового збору);  

– посередника (у випадках утримання та перерахунку третім 
сторонам: аліментів, тіла та відсотків за кредитом працівників; 
профспілкових внесків, сум на добровільне пенсійне 
забезпечення); 

– одержувача активів (під час утримання сум для покриття 
шкоди підприємству або заборгованості працівника, для 
повернення зайво виплачених сум або невикористаних і 
непідтверджених авансів). 

Суб’єкт господарювання-роботодавець завжди має обов’язок 
провести утримання із заробітної плати працівника із подальшим 
їх розпорядженням таким чином: 

а) сплатити: до Державного бюджету або на користь третіх осіб; 
б) залишити у своєму розпорядженні. 
Розмежування відрахувань «за правомірністю здійснення 

утримань із заробітної плати» на правомірні та неправомірні 
пропонується, виходячи з прямої норми ч. 2 статті 25 Закону 
України «Про оплату праці», якою забороняються відрахування із 
заробітної плати, метою яких є пряма чи непряма сплата 
працівником роботодавцю або будь-якому посередникові за 
одержання або збереження роботи.  

До неправомірних утримань із заробітної плати належать 
також штрафи за порушення трудової дисципліни: запізнення на 
роботу, тютюнопаління у недозволених місцях. Застосування 
таких штрафів, які утримуються із заробітної плати працівника, 
не передбачене нормами права.  

Вищенаведені відрахування, за умови їх наявності, є 
неправомірними. Кодексом законів про працю України 
передбачено три групи утримань із заробітної плати, які є 
правомірними: 
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– внесків, зборів, податків, сплату яких підприємство, 
організація, установа проводить від імені працівника та за 
рахунок його доходу (заробітної плати); 

– тих, які здійснюються задля виконання зобов’язань перед 
третьою особою: виплати за виконавчими документами, 
аліменти; 

– відрахувань в погашення працівником заборгованості 
установі, підприємству чи організації, в якій вони працюють.  

З метою більш об’єктивного розкриття економічної сутності 
утримань (відрахувань) із заробітної плати за результатами 
дослідження синтезовано та уточнено визначення поняття 
облікового об’єкта «утримання (відрахування) із заробітної плати). 
Запропоноване змістове наповнення цього терміна відповідає 
положенням чинної законодавчо-нормативної бази та забезпечує 
адекватну ідентифікацію учасників господарської операції й 
розкриває загальний підхід до процедури їх здійснення. 

Виходячи з економічної сутності відрахувань із виплат 
працівникам та їх правової природи, систематизовано та 
сформовано розширену загальну класифікацію утримань 
(відрахувань) із заробітної плати (рис. 2.2.1) із виділенням у ній 
восьми базових класифікаційних ознак. 

Детальна класифікація дає можливість правильно 
систематизувати рахунки, призначені для обліку розрахунків з 
бюджетом за податками та зборами та розрахунків з третіми 
сторонами, сформувати належний рівень їх аналітичного обліку 
залежно від структурного наповнення та змісту утримань 
(нарахувань) із заробітної плати.  

Це, своєю чергою, забезпечує достовірне та повне 
відображення утримань за виплатами працівникам у фінансовій 
та податковій звітності суб’єкта господарювання. Обґрунтована 
деталізація рахунків (відкриття численних аналітичних рахунків), 
особливо   за   умов автоматизації   бухгалтерського   обліку,   дає    
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Рис. 2.2.1. Класифікація утримань (відрахувань) із заробітної 
плати * 

*Сформовано автором 

 
можливість оперативно формувати інформацію під таким кутом, 
як необхідно для здійснення контролю та прийняття ефективних  
управлінських рішень. 
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Хомин П. Я. 
2.3. АГНОСТИЦИЗМ ОБЛІКОВИХ «ТЕОРЕТИКІВ» 

 
Хоча методологія бухгалтерського обліку, як стверджував 

один із відомих теоретиків, ґрунтується на алгебраїчних 
рівняннях [21, с. 141], нинішнім це призабулося, відтак маємо 
антиметодологічні казуси, коли елементарні алгебраїчні знаки 
плюс/мінус нехтуються, що особливо помітне при конструюванні 
плану рахунків. Й унаслідок цього бухгалтерські записи інколи 
виглядають фальшуванням.  

Приміром, відображення внесків засновників у капітал 
підприємства, який офіційно визнається як реальний вже на 
стадії, так би мовити, «протоколу про наміри». Адже 
кореспонденція рахунків дебет 46 «Неоплачений капітал», кредит 
40 «Зареєстровний (пайовий) капітал» є фікцією, яка тим не 
менш, слугує основою, правду кажучи, для тривалого 
окозамилювання про наявність в зареєстрованого таким чином 
підприємства не віртуальної суми, а певної кількості «дзвінких 
монет» найвищої проби. Бо саме такий казус виникне в його 
початковому Балансі (Звіті про фінансовий стан) ф. № 1.  

Поза тим, що відомий у світі бухгалтер банку Лодомерії й 
Галичини П. Цьомпа, український теоретик, котрий започаткував 
економетрію (в 1969 р. норвежець Р. Фріш і J. Tinberger за її 
дослідження стали нобелівськими лауреатами [30, с. 12], а його 
непересічної ваги праці згадує Я, Соколов [21, с. 325, 364]), однак 
забутий у своїй Вітчизні, звертав увагу на неправильність 
відображення таких сум в активі, аби в пасиві був відображений 
ідентичний капітал, оскільки «члени товариства мають право 
бути звільненими від доплати» [27, с. 14]. 

Подібна фікція виникає при відображенні нібито відновлення 
основного капіталу. Адже насправді: «Економічна діяльнісь 
складається з процесів…, які відображають споживання старого 
майна V1, щоби створити нове майно V2. Через це початкове 
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майно V1 зменшується». …Те саме відбувається з капіталом 
цього майна» й він «щезає» [27, с. 13-14]. 

Внаслідок чого маємо казуси (П. Цьомпа називав це 
карикатурою балансу), коли сума необоротних активів перевищує 
цей капітал у десятки разів, причому перші збільшуються мало не 
в геометричній прогресії, а другий завмер на якісь віртуальній 
позначці, перетворившись унаслідок інфляції в мізерну суму, або 
й узагалі в ніщо через непідвладність зносу майна волі його 
власників (рис. 2.3.1). 

                                Баланс 
Сумарна вартість активів     К 10.000.000 
Втрата                                    К 10.000.000 

Акціонерний  
капітал             К 10.000.000 
Амортизація    К 10.000.000 
 

К 20.000.000                           К 20.000.000 
Джерело: [27, с.164].    

Рис.2.3.1. Презентація «неправильного» формату 
балансового узагальнення 

 
Як саркастично відзначає П. Цьомпа: «Цей баланс з 20-ма 

мільйонами (корон – П.Х.) активів виглядає дуже імпозантно, 
проте профани були би дуже розчаровані, коли б їм пояснити, що 
цей баланс не вартий і геллера. Куплені на 10 млн шахти є 
безвартісними, тому що їхня вартість корегувалася через 10 млн 
амортизації (читай зносу – П.Х.); повністю  зниклі 10 млн 
акціонерного капіталу мають покриття тільки в 10-ти мільйонних 
втратах. Хіба цей баланс не є карикатурою?» [27, с. 164]. 

Та чогось закрадається підозра, що більшість наших 
«теоретиків», не звертаючи уваги на похвальну спробу 
львівських науковців  повернути у вітчизняну теорію ім’я нашого 
земляка – одна з його праць перекладена ними на українську 
мову [27], – цього імені не чули. А якщо й перелистали її 
знічев’я, навряд чи щось зрозуміли.  
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А там не тільки економетрія, але й приклади реверсивних 
записів на рахунках, прийняті в усій Західній Європі, про які 
згадувані персонажі не мають жодної уяви, хоч беруться вже за 
дигіталізацію обліку, ясна річ, суто теоретично, тобто з тим же 
успіхом, що й стосовно інших дилетантських новотворів 
вербалізму, де слово облік – лише флер, яким прикривається це 
дилетантство.  

Й далі шедевром методології бухгалтерського обліку 
вважають недолуге формулювання: «Власний капітал – частина в 
активах підприємства, що залишається після вирахування його 
зобов’язань», наведене в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» (виділено мною – П.Х.), навіть не 
задумуючись над тим, що ця звітність ніяк не може вважатися 
обліковими реєстрами.  

Так само рівняння А–З=К не може бути застосовним при 
кореспонденції рахунків, чи при визначенні сальдо за рахунком 
40 «Зареєстровний (пайовий) капітал», або іншими, залишки за 
якими фігурують у першому розділі пасиву Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) ф. № 1. Що мало би бути відоме кожному, хто 
вміє читати. Бо насамперед варто мати на увазі, що первісна 
вартість основних засобів унаслідок її визначення з дотриманням 
принципу історичної (фактичної) собівартості, за яким 
«пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат 
на їх виробництво та придбання» [14, с. 6], вже давно втратила 
свою реальність.  

Проте на  всіх вітчизняних підприємствах основні засоби 
фігурують саме за історичною (фактичною) собівартістю, 
зумовлюючи нерідко навіть такий антиметодологічний казус, як 
відсутність основного капіталу, який, до речі, вже десятки років 
навіть не визначається. Хоча це мав би бути головний показник, 
що засвідчує реальну вартість нерухомого майна. Тому й не 
дивно, що роками функціонують підприємства-фантоми, адже 
якщо за статтею 1495 Балансу (Звіту про фінансовий стан) ф. № 1 
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вказується від’ємна величина, то це вже засвідчує не тільки 
відсутність основного й оборотного капіталу, але й банкрутство 
підприємства.  

Крім того, майже всі, хто в якійсь мірі пробують зачепити 
тему обліку капіталу, не можуть зрозуміти – «частина в активах 
підприємства, що залишається після вирахування його 
зобов’язань» [14, с.3] навіть за умови, коли її спробувати 
визначити за балансом Головної книги, не може тут фігурувати. 
Позаяк це «збірна солянка» рахунків ІІІ-VII класів. У ній же 
кожний із цих рахунків, як й інших, має своє індивідуальне місце. 

Тому це положення (стандарт), як тут і значиться, стосується 
не бухгалтерського обліку, а форм фінансової звітності та 
наведення цього формулювання з нього в текстах, що стосуються 
першого, виглядає казусом «один пишемо, два в умі».  

Зрештою й з іншого боку таке формулювання власного 
капіталу невірне, позаяк уже кожний бухгалтер, хіба за винятком 
того, що жодного разу не складав «живого балансу» (Ф, 
Бутинець), скаже: техніка визначення підсумку першого розділу 
пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) ф. № 1 нічим не 
відрізняється від тієї, котра застосовується щодо першого розділу  
його активу. Тут так само кожна стаття вказується не як якась 
міфічна різниця, а звично заокруглюється сальдо відповідного 
рахунку, яке  переноситься в належний рядок цієї звітної форми. 

А вказані віднімання здійснюються лише для того, аби:  
а) скоригувати підсумок розділу І «Необоротні активи» 

шляхом визначення різниці між первісною вартістю  основних 
засобів і їхнього зносу;  б) визначити підсумок розділу І 
«Власний капітал» з урахуванням від’ємного значення статей 
1425 «Неоплачений капітал» і 1430 «Вилучений капітал».   

Однак ні в згаданому НП(С)БО 1, ані в нікого з адептів 
наведеного в ньому тлумачення власного капіталу не знайдеться 
визначення необоротних активів, яке відповідало би сутності 
наявного в ньому трафарету «власний капітал». Приміром, 



117 

такого: «Активи – сума власного капіталу й зобов’язань 
підприємства». Бо тут абсурдність такого тлумачення є 
очевидною, не дивлячись на те, що з позицій арифметичних 
помилки не буде. Та в тім-то й річ, що чогось основою 
методології діграфізму вважають саме алгебру, не дивлячись на 
те, що  арифметика відома раніше. Хоч, як в уніграфічній, так і 
камеральній бухгалтерії, застосовувалися лише найпростіші 
властивості чисел та дії з ними.  

Проте саме алгебра при реформуванні плану рахунків зіграла 
злий жарт. Адже якщо в активі балансу при визначенні 
залишкової вартості необоротних активів рівняння: сальдо 
рахунку 10 «Основні засоби» мінус  сальдо рахунку 13 «Знос 
(амортизація) необоротних активів» логічне, хай з умовним 
припущенням, позаяк наразі ніхто не спромігся визначати її  за 
даними, які втілюють колишні витрати на придбання перших, а 
тим паче не довів, що якісь директивно встановлені норми 
другого реальні для конкретного підприємства, то аналогічне 
намагання щодо визначення власного капіталу за згадуваною 
перед тим формулою є курйозом. 

Але замість того, аби змінити наведене перед тим недолуге 
тлумачення власного капіталу, або хоч змінити порядок 
визначення активу балансу, чи взагалі перейти на ринковий 
механізм визначення вартості підприємств за допомогою 
котирування їхніх акцій на біржі – як це споконвіку робиться в 
розвинутих економіках, – рейдерський «віджим» власності навіть 
полегшено, оскільки в «реформованому» Балансі (Звіті про 
фінансовий стан) ф. № 1 багатьох підприємств роками фігурує 
алогічна з обліково-фінансових позицій величина «власний 
капітал-мінус».  

Та що говорити про такі категорії, які загалом є 
абстракціями, котрі стали результатом «мисленого виділення 
суттєвих найістотніших рис, відношень, сторін предмета» [20, с. 
10], коли донині актуальне скрушне зауваження визначного 
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теоретика кінця ХІХ ст. В. Белова: «… Многие ли понимаютъ ту 
глубокую разницу, которая существуетъ между балансомъ и 
отчетомъ двойнаго счетоводства» [2, с.187]. Адже навіть 
титуловані «класики» плутаються в цих балансах.  

Зрештою категорія «основні засоби» в бухгалтерському 
обліку не зовсім «чиста» в термінологічному сенсі, оскільки тут 
було прийнято двоякий критерій їхнього визначення – вартісний і 
строк служби. В результаті перший, як відомо, взагалі відносний, 
оскільки періодично змінюється через інфляцію. Приміром, із 1 
вересня 2015 року вартісний критерій щодо віднесення 
матеріальних об’єктів  до необоротних активів збільшився з 2,5 
тис грн за одиницю до 6 тис грн, тобто, в оборотні засоби стали 
потрапляти засоби праці в 2, 4 разу дорожчі.  Особливо ж 
разючими були зміни цього критерію в період галопуючої 
інфляції: в 1992 р. він становив 1,5 тис крб, впродовж січня-
вересня 1993 р. – 25 тис крб, у жовтні-листопаді – 300 тис крб, у 
грудні – 900 тис крб, врешті з 1 грудня 1995 р. до 30 квітня 1995 
р. – 5 млн крб за одиницю.    

Другий – теж доволі неточний, не дивлячись на тлумачення: 
«Оборотні засоби – гроші та їх еквіваленти ..., а також інші 
активи, призначені для реалізації чи споживання протягом 
операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати 
балансу’’ [14, с.3]. Адже  насправді є маса прикладів, коли 
оборотні засоби слугують у декількох виробничих циклах, 
нерідко триваліших, ніж використання окремих засобів праці, 
віднесених до основних: приміром, у сільському господарстві  т. 
зв. післядія органічних добрив триває довше, ніж нормативний 
строк амортизації комп’ютерів, а спеціальні інструменти, 
пристосування, тара й т. ін. взагалі можуть слугувати декілька 
операційних циклів чи років. 

Але через вроджену схильність цих «многих» бігцем зайняти 
в обліковій теорії наразі вільні місця, не переймаючись тим, що 
«засвоїти подвійну бухгалтерію значно важче, ніж вищу 
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математику» [11, с.8], звертати на це увагу в них завжди ніколи. 
Тим паче, що в бухгалтерського обліку здавна фігурують як 
тавтології, так і апокопи, зрозумілі практичним працівникам, але  
ускладнюючи тим самим розуміння сутності облікових категорій 
згадуваним «многим».   

Зокрема, це спостерігається навіть при формулюванні 
елементів методу бухгалтерського обліку, де фігурують 
практично ідентичні за семантичною ознакою поняття оцінка й 
калькуляція та абсолютно різні визначення баланс і звітність. Де 
перше власне апокопа, тобто утворення нового слова шляхом 
скорочення, оскільки мова йде не про звітну форму «Баланс (Звіт 
про фінансовий стан» ф. №1, а про балансове узагальнення в 
Головній книзі [25].  

Саме цей баланс мав на увазі П. Цьомпа, вказуючи: «Зі 
справжнього балансу ми бачимо, в кінцевому підсумку, вартість 
капіталу», звертаючи водночас увагу на його недооцінку при 
калькуляції. Стосовно чого зауваження, що калькуляція «на 
основі балансу до цього часу ще не має такого значення, яке вона 
повинна би мати насправді», позаяк «баланс розглядався зовсім з 
іншої точки зору» [27, с. 200] – ніби знімок із нашої дійсності.  

Оскільки жоден із адептів  т. зв. Management accounting чи  
Strategic accounting про це навіть  не згадують, хоч власне 
калькуляція в їхніх опусах чи не найголовніша складова. 
Вочевидь, ніколи не чули  про можливість визначення 
фінансового результату за балансом Головної книги не тільки в 
такому ракурсі, але й більш деталізованому М. Туган-
Барановським, причому з розрізненням прибутку підприємства й 
власника [21, с. 269].   

Про хибність політекономічного постулату щодо 
перенесення амортизованої вартості на новостворений продукт 
вже й ніяково нагадувати. Можливо врешті таки утилітарний 
приклад з продажу бананів зможе переконати наших 
«теоретиків», що крамар ніяк не здатний перености вартість тари 
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на банани! Бо ніякого новоствореного продукту тут немає в 
помині. Навпаки, вже створений минулою працею псується, 
втрачаючи вартість. Отож крамареві доводиться вирішувати, як її 
покрити. Й він робить це легко й зрозуміло, включаючи, по суті, 
ніщо в ціну бананів, які ще можна продати.  

Подібно до цього, як на вартість зігнилих бананів крамар 
збільшує ціну тих, що зберегли товарний вигляд, він те саме 
робить з одноразовою тарою, яку здебільшого викидають на 
смітник. І не заморочується колись почутим твердженням, що 
таким чином він переносить амортизовану вартість тари на 
новостворений продукт.  

Однак хоча в бухгалтерському обліку достатньо крамарів, бо 
кожний, хто торгує чим-небудь, в тій чи іншій мірі знайомий з 
обліковими прийомами, масовість не стала «мозковою атакою», 
результатом якої було би раціональне розуміння зносу засобів 
праці. Й тут непорушно панує містичне твердження К. Маркса 
про «переселення душі (тобто, вартості – П.Х.) зі спожитого тіла 
в заново створене тіло» [8, с. 196].  

А далі пішло-поїхало: почали видумувати «методи» 
кількісного визначення цієї душі, оскільки ж при цьому стала 
проявлятися двоєдушність – знос/амортизація, то зайшли в 
суточки, з яких не можуть вибратися понині. Причому містика 
двоєдушності втрати вартості зумовила масовий фантом, рабами 
якого стали титуловані автори, повіривши, що замість втрати, 
тобто перетворення будь-чого в ніщо, є якісь магічні філософські 
камені, здатні реанімувати це ніщо в щось.  

На відміну від них крамар не вірить у згадувану містику К. 
Маркса, який колись написав, що з «вартістю минулої праці, яка 
була уречевлена в засобах виробництва … здійснюється свого 
роду переселення душі. Зі спожитого тіла вона переселяється в 
заново створене тіло … ніби за спиною дійсної праці…» [8, с. 
196]. Бо при здоровому глузді ніяк неможливо уявити, що в 
банани, закуплені за ціною Z, можна вприснути, або як 
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переконувала колись одна «перша леді», наколоти c + v зігнилих 
бананів, тари, поламаного візка для їхнього перевезення зі складу 
до ятки, робочих рукавиць, зрештою, зіпсутої ваги. 

Зате чітко знає, що ціна продажу бананів завжди має бути 
більшою, ніж закупівельна не тільки на вказані складові, але й на 
суму m, яка змушує його з рання до смеркання вистоювати в ятці, 
заманюючи покупців навіть акціями розпродажу нібито за ціною 
Z. Що сумнівне, бо в такому разі він доторгується до того, що й 
здачі  давати буде нічим.  

Єдиний випадок, який можна трактувати в цьому разі як  
містичне переселення душі в дусі К. Маркса, це включення в ціну 
продажу бананів частки, визначеної за т. зв. «коефіцієнтом 
забудькуватості покупців», унаслідок чого вони гордо несуть 
додому неоплачені банани. Позаяк справді коригування ціни на 
такий коефіцієнт проходить поза свідомістю крамарів.   

Та видається, що в новочасних «теоретиків» бухгалтерського 
обліку теж мимо свідомості проходить як амортизація, так і знос 
засобів виробництва. Інакше вони не поставили би ці категорії з 
ніг на голову, вважаючи їх при цьому біметалічною пластинкою. 
Це витікає з назви рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних 
активів», де подібність до згадуваної пластинки очевидна.  

В П(С)БО 7 «Основні засоби» причинно-наслідковий зв’язок 
таких категорій узагалі перевернутий, як і викривлена їхня 
сутність. Бо насправді не «амортизація – систематичний розподіл 
вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом  
строку їх корисного використання (експлуатації), а власне втрата 
вартості «об’єкта основних засобів з початку його корисного 
використання» [19, с. 4] є причиною, яка зумовила потребу в 
нагромадженні коштів для фінансування відтворення списаних 
унаслідок непридатності для дальшого використання 
необоротних активів.  

Тому формулювання: «Знос основних засобів – сума 
амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного 
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використання» [19, с. 4] є хіба прикладом переплутування 
причини й наслідку. Й навіть припустивши їхню тотожність – як 
помилково зробили згадувані «теоретики», – треба було хоча б ці 
формулювання викласти обдумано, припустимо, так: 
«Знос/амортизація – систематичний розподіл вартості об’єкта 
основних засобів з початку його корисного використання». Чим 
можна було принаймні вбити одним пострілом двох зайців: а) 
викласти їх лаконічніше; б) уникнути тавтології.  

Проте, цілком за принципом: «Якщо ми хочемо, щоби все 
залишалося незмінним, все повинно постійно змінюватися» [21, 
с. 141], при перманентних пертурбаціях бухгалтерського обліку 
рівняння А = З, яке загалом-то не може ним бути, позаяк є 
прикладом абсурду на кшталт 2 = – 2, стоїть, як сказав поет, «мов 
скеля, непорушно». Й як товкли воду в ступі раніше: 
«Амортизація (від пізньолат. amortisatio погашення) – 
об’єктивний процес поступового перенесення вартості засобів 
праці в міру зносу на вироблений з їхньою допомогою продукт» 
[24, с. 38], так і продовжують далі.   

Не зважаючи на те, що низка вчених – О.Бем-Баверк, 
Ф.Сетон, П.Самуельсон, Я. Стідман та ін., – висловлювали  
заперечення  стосовно такого містичного трактування, адже 
«якщо процедура перенесення ціни засобів виробництва реально 
існує та представляє собою рутинну бухгалтерську операцію з 
обліку витрат виробництва …, то аналогічна процедура, але така, 
що стосується перенесення вартості, … фізично недопустима» [7, 
с. 67] – переносити бо власне нічого!      

Оскільки «амортизація (лат. amortisatio – погашення) – 
результат або процес уявного (виділено мною – П.Х.) 
перенесення знаряддям праці вартості на виготовлюваний при 
його допомозі виріб або інший об’єкт калькулювання… Результат 
представляє собою фіксовану у вартісному виразі абстракцію, 
яка за допомогою облікового відображення стає об’єктом обліку» 
[11, с.9]. А твердження, нібито амортизація – систематичний 
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розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується  
впродовж строку їхньої експлуатації [19, с.4], котре  донині 
фігурує в теорії бухгалтерському обліку, доречне лише відносно 
зносу основних засобів, але в жодному разі не щодо джерела 
їхнього простого відтворення, яким є амортизація.  

Тим паче це недоречне стосовно ототожнення цих категорій, 
бо знос, хоч і є «втратою знаряддям праці частини споживних 
якостей» й «оцінюється у вартісному вираженні …, відображає 
лише здогадну частку споживних якостей, втрачених знаряддям 
праці від всієї її вартості. Однак точно встановити таку частку 
неможливо» [11, с. 177]. 

Відтак, хоча: «Нарахування А (читай зносу – П.Х.) 
передбачає, що момент майбутнього вибуття знаряддя праці з 
майнового комплексу відомий. Однак на практиці … будь-яка  
сума А має приблизний характер …» [11, с.9]. Тому-то «в кінці 
ХІХ століття… на підсумкових зборах акціонерів за результатами 
року визначався чистий (без урахування амортизації) прибуток, з 
якого, при його наявності, проводилися відрахування в 
амортизаційний капітал … заключними поведеннями року» [12, 
с. 138-139]. Адже не можна водночас віднести амортизацію на 
собівартість продукції й нарахувати її заключними поведеннями 
року за рахунок чистого прибутку! Й мабуть акціонери добре 
розуміли, що втрата вартості об’єктів  ніяк не може стати 
«амортизаційним капіталом».  

Позаяк же баланс у ті часи могли складати теж раз на рік, не 
утруднювали себе марудними й непотрібними скрупульозними 
розрахунками зносу кожного об’єкта основних засобів, а чохом 
віднімали від їхньої первісної вартості суму, рівну визначеній в 
кінці року на підсумкових зборах акціонерів амортизації, 
вираховуючи залишкову вартість в цілому. Що раціональніше, бо 
«на практиці … будь-яка сума А (в розумінні зносу – П.Х.) має 
приблизний характер» [11, с.9], тому, купуючи маєток, ніхто не 
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покладався на дані облікових книг, а прискіпливо оглядав 
будівлі, споруди, знаряддя. 

Безумовно, з позицій сьогодення важко погодитися з  
колишнім розумінням сутності амортизації як зносу основних 
засобів, оскільки  над усіма теоретиками тяжить перевернуте з ніг 
на голову, якби ото замінити мінус на плюс, тлумачення першої 
як фонду, в той час, як С. Бенінг – тогочасний автор, за описом 
якого  наведені ці цитати, твердо  й однозначно заявляв: 
«Амортизація є витратою нашого майна, … як і всяка інша, 
наприклад, винагорода робітникам, освітлення, опалення й інші 
…» [12, с.126].  

Однак не маючи жодного наміру применшувати дослідження 
окресленої проблеми іншими авторами – хто вони, а я – так собі, 
– все ж таки згідно з максимою Аммонія Сакса: «Amigus Plato, 
sed magis amica est veritas» доводиться висловлювати певні 
зауваги з цього приводу. Позаяк, на жаль,  хибність тлумачень 
категорій амортизації й зносу основних засобів є не просто 
теоретичною ломиголовкою – забавкою на дозвіллі, подібно до 
підбірок ребусів, а важливою з усіх боків проблемою, оскільки ці 
категорії мають безпосередній стосунок до колообігу й 
відтворення капіталу підприємств, а це – як відомо, – головна 
мета бухгалтерського обліку.  

Особливо в теперішніх умовах доведення вітчизняної 
матеріально-технічної бази до катастрофічного стану внаслідок 
того, що не тільки підприємство, котре «працює добре, отримує 
чистий дохід, відраховує погашення, лише записує його в 
«отдельный капитал», так называемый «амортизационный» или 
«погашения имущества» [12, с.130], але й цілі галузі економіки 
власне цим обмежуються. Що найперше підтверджується станом 
транспорту, де навіть маніпуляції зі зносом основних засобів не 
можуть завуалювати нецільове використання амортизації. 

Приміром, у 2014 р. рівень зносу галузей транспорту, 
складського господарства, поштової та кур`єрської діяльності за 
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даними статистичного бюлетеня «Основні засоби України», 2015, 
с. 10 становив 97,9%. Але тільки но на це було звернуто увагу, 
мовляв: «Фізичний знос рухомого складу залізниць перевищує 
90%; парк техніки конструктивно і морально застарів, оскільки 
основна частина вагонів та локомотивів побудована за 
технічними вимогами 60-70-х років минулого століття. 
Переважна частка суден морського транспорту має вік понад 20 
років, що робить український флот неконкурентоспроможним на 
світовому ринку та підвищує ймовірність його витіснення з 
внутрішнього ринку» [1, с.351] як цей показник у наступному 
році знизився до 51,7%.  

І досягнуто це не оновленням застарілих об’єктів, а 
виключенням зі статистики 9778656 млн грн (майже 93%) 
первісної вартості основних засобів цих галузей. Вкупі з 
безслідним зникненням нібито й накопиченої, насправді, як 
виявилося, віртуальної суми амортизації основних засобів, адже, 
як згадувалося,  облік цих категорій в Україні об’єднано на 
одному антиподичному рахунку 13 «Знос (амортизація) 
необоротних активів».  

Унаслідок чого маємо абсурд. Бо коли позначати лівий і 
правий бік  рахунків так, як пропонували видатні теоретики Ж.-Б. 
Курсель-Сенель, Р. Делапорт, тобто враховувати, що «кожна 
операція передбачає наявність мінімум двох рахунків, один із 
яких – негативний, другий – позитивний; один віддає вартість, 
другий її отримує й далі замість термінів дебет і кредит вводяться 
знаки «+» та «–» [21, с. 341],  знос необоротних активів вилазить 
наче шило з мішка.  

Зокрема, за Статистичними щорічникаами України рівень 
зносу основних засобів щорічно зростає, хоча при його рівності 
амортизації необоротних активів він, практично засвідчуючи їхнє 
перетворення в ніщо, мав би бути якщо не нульовим, то 
принаймні не двозначним. Тому очевидно, що його зростання 
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переконливо свідчить про нетотожність цих обліково-
статистичних категорій.  

Таким чином із площини теоретичної ця еклектика зносу й 
амортизації переходить у практичну, стаючи завадою 
інновативному розвитку виробничої інфраструктури. Оскільки, 
по-перше, ідентично відтворити такий об’єкт при всьому бажанні 
неможливо, адже внаслідок науково-технічного прогресу 
здійснювати інновативні інвестиції доводиться мимоволі, позаяк 
ті підприємства, які випускають застарілі засоби виробництва, чи 
зводять будівлі і споруди за технологіями минулого, неминуче 
стають банкрутами й припиняють свою діяльність. Отож 
придбати ідентичний вантажний самоскид, скажімо марки МАЗ, 
КРАЗ тощо неможливо й доводиться купувати досконаліші. В 
Україні на, жаль, не вітчизняного виробництва.   

По-друге, внаслідок інфляції неможливим є рівняння А = І, 
де: А – сума зносу зношеного об’єкта; І – капітальні інвестиції 
для заміни зношеного об’єкта, позаяк остання буде завжди 
більшою, інколи в кілька разів, ніж перша.   

Загалом же еклектика зносу й амортизації стала камуфляжем, 
який приховує перетворення по суті віртуальної амортизації в 
реальні пільги зі сплати податку на прибуток. Адже вони 
надаються лише внаслідок згадуваної раніше кореспонденції 
рахунків дебет 83 «Амортизація», кредит 13 «Знос (амортизація) 
необоротних активів». Хоча це рівнозначне опису методики  
початку ХХ ст. С. Бенінгом, який, за визначенням сучасного 
автора, «вплоть до мелочей» співпадає з сучасним. Тобто так 
само, як «щомісячно ми складаємо статті зі сплати винагороди 
робітникам: «рахунок виробництва – рахунку робітників»… 
Точно так само слід діяти і зі списанням на погашення майна: 
«Рахунок виробництва – рахунку погашення майна» [12, с. 130, 
132]. 

Та якщо нарахована винагорода робітникам, як правило, хоча 
нерідко й під примусом прокуратури, виплачується, то стосовно 
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реального «погашення майна: «Рахунок виробництва – рахунку 
погашення майна» контроль відсутній. Отож відображення 
амортизації, а точніше – зносу необоротних активів включенням 
у витрати виробництва стало нині лише узаконеною  процедурою 
їхнього фіктивного збільшення й автоматично адекватного 
зменшення «фінасового результату до оподаткуванння» [ПКУ, п. 
138.2] на астрономічні суми: за розрахунками М. Чумаченка 
тільки в промисловості України вона досягає 12 млрд грн [28, с. 
7].  

Тому, сказавши «а», тобто перевівши в свій час із фінансової 
звітності деталізовані дані про необоротні активи в статистичну 
форму «Наявність і рух основних засобів», треба це зробити й 
щодо «б» – забезпечення інформації щодо їхнього зносу за 
статистичними спостереженнями. Які завжди будуть точніші, ніж 
його формальне нарахування бухгалтерами за усередненими 
нормами. Амортизацію взагалі треба вилучити з бухгалтерського 
обліку, позаяк вона стала лише камуфляжем уникнення від 
оподаткування прибутку. Доцільніше надавати фіскальні пільги з 
урахуванням фактичного введення в експлуатацію інновативних 
об’єктів. 

На жаль, попри те, що дальтонізм нібито й не заразна 
хвороба, вона передалася статистикам, які при обчисленні 
валового внутрішнього продукту додають це  ніщо до прибутку, 
вважаючи нібито таким способом вони коригують занижену 
бухгалтерами суму прибутку. Що виглядає логічним, якщо 
врахувати, що «насправді амортизація й прибуток мають єдине 
джерело – додатково вироблену понад затрати споживну 
вартість» [16, с. 86].  

Оскільки списання з балансу об’єктів основних засобів, 
замість зменшення основного капіталу, що відображалося з 
незапам’ятних часів, нині відбувається в українській обліковій 
практиці без жодного зв’язку між цими категоріями. Більш того, 
амортизація тепер безслідно зникає, але вже в парі з цілком 
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логічним списанням зносу об’єктів, які вибувають з 
підприємства. Тому досить, наприклад, передати їх комусь 
іншому, як відразу можна списати не тільки певну суму зносу 
основних засобів, але й анулювати тотожну йому амортизацію.  

Причому при зворотній операції – оприбуткуванні вже 
частково (або й повністю) амортизованих об’єктів основних 
засобів,  – відображається лише їхній знос, даючи легальну 
можливість постачальнику використовувати зекономлену в 
результаті пільги з податку на прибуток – «податкового щита 
підприємства» суму для виплати дивідендів тим, хто вдягнений у 
«бронежилет», що убезпечує їх від фінансових санкцій за 
нецільове використання зекономлених таким нехитрим способом 
коштів.  

Покупець же, теж на законній підставі, не вимагає ніяких 
компенсацій, оскільки оплата придбання таких об’єктів 
здійснюється з урахуванням не балансової, а їхньої залишкової 
вартості. Попри їхній облік за повною вартістю як у продавця, 
так і покупця, позаяк залишкова вартість – це тільки 
розрахунковий показник, що не фігурує навіть у Балансі (Звіті 
про фінансовий стан) підприємства.  

В результаті чого колообіг капіталу – головний детектор 
успішності/провальності діяльності підприємств, нехтування 
яким у часи етатизму стало головною причиною банкрутства т. 
зв. «соціалістичної економіки», – в умовах ринкових відносин для 
бухгалтерів з економістами включно дістав ознаки terra incognita 
ще в більшій мірі.  

Бо якщо до 90-х років ХХ ст. в Річному звіті існували тісно 
пов’язані зі звітним Балансом ф. № 1, хоч із завуальованими 
(капітал у цій економіці вважався хіба лайливим  евфемізмом) 
назвами таблиці «Рух коштів неподільного фонду» та «Рух 
коштів на капіталовкладення й капітальний ремонт». І на їхній 
основі можна було не тільки аналізувати цей рух, але й завдяки 
виокремленню розділів «Засоби й затрати на капіталовкладення й 
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капітальний ремонт»  – в активі Балансу ф. №1 і «Джерела 
засобів для капітальних вкладень і капітального ремонту» – в 
його пасиві, визначати відповідно з Марксовою формулою 
колообігу капіталу його складові C «основний» й V «обіговий», 
то нині ні про такий поділ не тільки не згадують, але й узагалі 
термін «іммобілізація» зник із навчальної й наукової літератури. 
Не кажучи вже, що в небуття пішли теоретичні розрахунки 
оптимальних співвідношень величини основних і обігових фондів 
– читай капіталу. Загалом же капітал – як в обліку, так і звітності, 
– тільки «зареєстрований» колись показник, знецінений 
перманентною інфляцією, а не реальна  вартість передусім 
необоротних активів.  

Ото й виходить, що справді нинішня практика випередила 
теорію: П. Цьомпа писав лише про безвартісні шахти внаслідок 
їхнього зносу, а нині вона виплодила «гидке каченя» – алогічну 
дефініцію «капітал-мінус», заполонивши нею Баланси (Звіти про 
фінансовий стан) ф. № 1 підприємств, справжніх банкрутів, 
завуальованих додатнім значенням ефемерного показника 
«Зареєстрований (пайовий) капітал» у цьому ж розділі І «Власний 
капітал» його пасиву (табл. 2.3.1). 

 Таблиця 2.3.1 
Показники розділу І «Власний капітал» пасиву Балансів 

(Звітів про фінансовий стан) ф. № 1*, (млн грн) 
Статті пасиву Код 

рядка 
Звітні періоди 

 
І ІІ ІІІ 

Зареєстрований   капітал 1400 27804 27804 27804 
Капітал у дооцінках 1405 46756 46756 46756 
Непокритий збиток 1420 –55427 –97012 –141878 
Усього за розділом I 1495 19133 –22452 –67318 
Інші довгострокові зобов’язання  1515 31325 63113 95680 
Усього за розділом II 1595 31325 63113 95680 
Усього за розділом IIІ 1695 9082 16773 27990 
Баланс 1900 59540 57434 56352 

*Оскільки приклад є типовим, то реквізити підприємства не наводяться. 
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Так, у приватному акціонерному товаристві, адресні дані 
якого не наводимо з етичних міркувань, оскільки подібні 
антиприклади нині не рідкість, через збитковість, а можливо й 
надмірні вилучення коштів, пасивні за теорією бухгалтерського 
обліку рахунки 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» і 41 
«Капітал у дооцінках» практично перетворили в активні, що 
завуальоване ігноруванням приведення у відповідність з реаліями 
їхніх сальдо й аналогічних їм статей 1400 та 1405 Балансу (Звіту 
про фінансовий стан) ф. № 1, відомого як реформація балансу. Й 
очевидно тільки вкрай упереджений дальтонізм заважає 
розгледіти цей аномальний нонсенс під аспектом алгебраїчним і 
фінансовим. Адже залишок за розділом I пасиву Балансу (Звіту 
про фінансовий стан) ф. №1 за два роки перетворився з додатної 
суми 19133 тис грн у від’ємну 67318 тис грн, позаяк три роки 
поспіль тут фігурує збиток.  

Тобто його накопичена сума, що досягла вже 141878 тис грн 
de facto ввійшла в склад капіталу, але попри це виглядає, нібито 
товариство не тільки зберегло зареєстрований капітал акціонерів, 
але й примножило його на 46756 тис грн завдяки дооцінці 
активів. Тобто, такий баланс, як писав П. Цьомпа з подібного 
приводу, «є національно-економічною нісенітницею. А все-таки 
…кожного буде вводити в оману» [27, с. 165].   

Тим паче, що в результаті дооцінок необоротних активів 
можна легко перекритии оцю злощасну збитковість й далі 
приховувати катастрофічний стан будь-якого підприємства. Адже 
взаємозв’язок із грошовими потоками в цьому разі відсутній, 
отож такі маніпуляції з вартістю майна підприємств є лише 
яскравим проявом відразу двох парадоксів облікової теорії: «В 
заключному балансі після зазначеної операції прибуток 
залишається в тій же сумі, але грошового покриття не буде», хоча 
«здоровий глузд підказує, що зростання активу означає зростання 
багатства, а приріст багатства і є прибуток» [22, с. 66-68]. 
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Проте за нинішньою методикою бухгалтерського обліку, не 
дивлячись на те, що «в результаті переоцінки майна його вартість 
збільшилася, але це збільшення не можна вважати прибутком: 

а) прибуток утворюється за рахунок різниці між ціною 
продажу і ціною покупки, але не між продажною і штучною 
ціною, призначеною адміністрацією; 

б) прибуток не може виникнути до тих пір, поки майно 
нікому не продане (принцип безперервності); 

в) прибуток утворюється за рахунок господарської діяльності 
фірми, але не в результаті маніпуляцій з оцінкою» [22, с. 68], 
власне завдяки цьому «переоцінка в бік збільшення вартості 
облікових об’єктів часто призводить до приховування прибутку. 

Наприклад, зі збільшенням вартості основних засобів 
збільшується сума зараховуваної амортизації, зменшуючи 
прибуток поточних періодів» [22, с. 83]. Відтак згадувані 
персонажі в бронежилетах можуть легально насолоджуватися ще 
одним, причому двократним, способом нецільового використання 
«податкового щита підприємства» для збільшення своїх 
дивідендів, оскільки для наших «теоретиків» із сертифікованими 
аудиторами вкупі це та ж terra incognita. Причому тут 
проявляється ще один, невідомий дотепер парадокс, тісно 
пов’язаний з марксистською спадщиною. Що засвідчує цитата: 
«… амортизаційний фонд, тобто фонд для заміщення основного 
капіталу є разом з тим і фондом для нагромадження» [9, с. 55], 
закінчення якої вони не пишуть, цупко тримаючи в умі – 
додаткових дивідендів.  

Тож стосовно патової ситуації, в якій опинилися 
«современные прелагатели взглядов» С. Бенінга знаходячись у 
полоні буквалізму прочитання його фрази столітньої давності: 
«амортизація є поступовим погашенням якої-небудь цінності за 
часом її обігу в торговельному чи промисловому житті» [12, с. 
125], доречно пригадати сентенцію Є. Леца, що вихід зазвичай 
там, де вхід.  
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У зв’язку з чим перш за все треба відкинути захоплення тим, 
«що намітив С. А. Бенінг в 1913 р. «хоча воно й «повністю, аж до 
дрібниць, ... збігається з відображенням амортизації в сучасному 
обліку» та вдуматися в логічні настанови П. Цьомпи й перестати 
змішувати амортизацію зі зносом основних засобів. Адже вже 
через тринадцять років І. Ніколаєв підкреслив: «Те, як 
натуралізму протиставляється реалізм, найкраще видно на 
прикладі зносу основних засобів і їхньої амортизації. Що це – дві 
по суті цілком неспівмірні категорії, ясно й без посторонніх 
пояснень» [15, с. 56].  

В той же час унаслідок догматизму 30-х років, зумовленого 
псевдонауковими «досягненнями» окремих «методологів» т. зв. 
«соціалістичного» обліку, подібного до оксюморонів 
«соціалістична» мораль чи дисципліна, за яким капітал як 
дефініція вважався неможливим в номенклатурі рахунків 
соціалістичного господарства [21, с. 477], «амортизацийний 
капітал», який безуспішно пробував вигнати з обліку С. Бенінг, 
перейменували в «амортизаційний фонд». Але так і не змогли 
піти далі його помилкового уявлення про сутність цього фонду 
(капіталу) й зносу основних засобів, тому-то ввели абсурдну 
кореспонденцію чинних на той час рахунків з відображення 
амортизації шляхом анулювання останнього: дебет 02 «Знос 
основних засобів», кредит 86 «Амортизаційний фонд». І не 
допомогло навіть те, що в кінці ХХ ст., під тиском міжнародної 
стандартизації бухгалтерського обліку й звітності, довелося 
переходити до балансу-нетто та вилучати з нього баластні 
рахунки, яким виявився саме останній, адже заперечити знос 
основних засобів навіть закоренілі догматики того часу не 
наважилися.  

Та вплив догматизму надто сильний, аби його можна було 
так легко позбутися, відтак маємо ту саму більш ніж столітньої 
давності помилку. По-перше тому, що спроба об’єднати на 
рахунку 13 знос основних засобів й амортизацію подібна до 
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намагання зробити біметалічну пластинку, захистивши звичайне 
залізо від корозії приварюванням до нього нержавійки.  

По-друге, не дивлячись на повторення в назві рахунків 83  й 
13 термінологеми «амортизація», в кожному з них вона 
вживається не в тому сенсі, який вкладав у неї С. Бенінг. Відтак 
амортизацію далі обліковують як фонд, причому на 
позабалансовому рахунку 09 «Амортизаційні відрахування», 
вперто тримаючись хибного переконання, що така сума є 
реальним джерелом відтворення основних засобів, хоча насправді 
це той самий віртуальний фонд, який нібито вилучили при 
впровадженні стандартів бухгалтерського обліку й звітності.  

В той час, як навіть догматики епохи «соціалістичного» 
обліку все ж таки на додаток до кореспонденції рахунків дебет 02 
«Знос основних засобів», кредит 86 «Амортизаційний фонд», 
пропонували реальну, а не віртуальну операцію з резервування 
коштів для фінансування простого відтворення основних засобів: 
дебет 54 «Кошти на капіталовкладення й капітальний ремонт», 
кредит 31 «Розрахунковий рахунок», що власне може бути 
виходом зі згадуваної патової ситуації, звичайно, з урахуванням 
нинішньої нумерації та назв синтетичних рахунків, тобто за 
дебетом субрахунку 313 «Інші рахунки в національній валюті», 
кредитом субрахунку 311 «Поточні рахунки в банку в 
національній ваалюті».  

При цьому сума, відображена за кредитом рахунку 13, з 
назви якого має бути вилучена дефініція амортизація, позаяк 
вкупі зі зносом основних засобів це є нонсенсом, може бути лише 
приблизним орієнтиром для пропонованої кореспонденції 
рахунків, адже вона залежить навіть не від прибутку, як 
тлумачиться за фіскальними приписами вподовж принаймні 
століття, а фінансового стану підприємства. Оскільки парадокс: 
«Прибуток є, а грошей немає» [22, с. 66], так само як і знос 
основних засобів, жодними обліковими процедурами відмінити 
неможливо. Водночас амортизація цілковито залежить від 
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фінансово-інвестиційної політики підприємства, чого, на жаль, не 
змогли, або не схотіли зрозуміти ті, хто заглиблювався в цю 
проблематику. 

Витоки згадуваної плутанини в тому, що замість простого й 
зрозумілого відображення цієї втрати вартості як зменшення 
первісної оцінки основних засобів, яке в давнину здійснювалося 
за кореспонденцією рахунків «дебет рахунку Прибутки й збитки 
– кредит рахунку Інвентар» [21, с. 89], її стали вказувати 
спочатку (в 60-80 роки ХХ ст.) за кредитом рахунку 02 «Знос 
основних засобів», повторно відображаючи як нібито 
амортизацію, тобто той же знос основних засобів, за кредитом 
рахунку 86 «Амортизаційний фонд». Під претекстом, нібито 
методика обліку основних засобів не може ґрунтуватися на 
нульовій вартості об’єктів, як вважав В. Армуцці: «Після 
останнього року служби вартість предмета виявляється рівною 
нулю, що абсурдно, оскільки предмет ще може оставатися в 
експлуатації й після ліквідації завжди зостається певна вартість» 
[21, с. 135].  

Хоча у цьому разі достатньо прецеденту з малоцінними 
предметами, де ця нульова вартість вже в момент передачі в 
експлуатацію не є завадою для їхнього обліку впродовж усього 
строку корисного використання. Тож так само, як був у свій час 
вигнаний рахунок Балансу, слід зробити з рахунками 13 «Знос 
(амортизація) необоротних активів» і 83 «Амортизація».  

Якщо ж уже так свербить далі вказувати в Балансі (Звіті про 
фінансовий стан) ф. № 1, вгадувану залишкову вартість основних 
засобів, зважаючи на те, що: «З традиційної точки зору рахунок 
зносу основних засобів, являючись контрарним контрактивним 
рахунком, регулює первісну оцінку основних засобів» [21, с. 496], 
то  ніяких рахунків узагалі видумувати не треба, бо найлегше це 
зробити розрахунковим шляхом. 

 І пора врешті-решт зрозуміти, що насправді згадувані  
рахунки 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» і 83 



135 

«Амортизація» показують не величину фізичного й морального 
зносу, а лише припущення, якою ми хочемо бачити суму 
амортизації, отже, він виступає не як контрактив до рахунку 
Основних засобів, а як додатковий до рахунку капіталу.  

Крім того, …абсурдність тверджень, що залишкову вартість 
можна визначити як різницю між сальдо рахунків «Основних 
засобів» і «Зносу основних засобів» [21, с. 496] очевидна, тож 
амортизацію треба розуміти принаймні так, як професор В. 
Сенчагов, котрий виклав у раніше цитованому довіднику 
«загальноекономічні і загальнофінансові поняття», давши при 
цьому кардинально протилежне попередньому визначенню в дусі 
К. Маркса, справді наукове тлумачення амортизації – 
«використання спеціальних коштів – а м о р т и з а ц і й н и х  в і 
д р а х у в а н ь, які включаються у витрати виробництва або обігу 
для простого й розширеного відтворення основних фондів (при 
капіталізмі – основного капіталу)» [24, с. 38].  

Звичайно, нівелювавши колишнє ідеологічне розмежування 
категорій, які нині виступають під нейтральною назвою 
необоротних активів. Адже в радянській політекономії 
термінологема «основні фонди» вважалася синонімом дефініції 
«основні засоби», хоча це радше антонім, унаслідок якого 
виникла проблема тавтології, позаяк ці фонди на тлі капіталу, 
перейменованого в той час  у фонд, призводили до неї.  

Наприклад, аби якось обґрунтовувати відмінності 
«соціалістичного» обліку, замість дефініції капітал, стали 
вживати синонім фонд, а основний чи оборотний капітал – 
іменувати фондами у частині основних чи оборотних засобів. 
Хоча, строго кажучи, засоби праці не можуть бути оборотними, 
так само, як предмети праці – необоротними активами. Що ж до 
тавтологій, то аби їх уникнти, доводилося викручуватися 
застосуванням, замість амортизаційного фонду таких неясних 
ерзаців, як згадувані «амортизаційні суми»,  вносячи додаткову 
плутанину в уже й так заплутану облікову термінологію. 
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Тож якщо виходити з сутності цього процесу, то volens-
nolens доведеться вживати «використання спеціальних коштів (в 
оригіналі – денежных средств) … для простого й розширеного 
відтворення основного капіталу», маючи на увазі, що насправді 
це вірне винятково стосовно виокремлених у результаті його 
створення коштів, які, звичайно,  можна використовувати за 
потребою. Причому не тільки для простого й розширеного 
відтворення, але й на будь-які інші потреби, включаючи й 
поточний дефіцит грошового балансу основної діяльності, 
керуючись крилатим Вестпасіановим виразом «Гроші не 
пахнуть», а не щодо амортизаційного фонду. Але тільки-но 
виникає потреба в заміні зношеного об’єкта, вони повинні бути 
поверненими зі сфери обігу в сферу капітальних вкладень, для 
фінансування придбання чи будівництва нового засобу праці. 
Тому формулювання: «амортизаційний фонд – кошти, призначені 
для простого й розширеного відтворення» [24., с 37] коректніше 
було би  вкласти в іншій редакції.  

Скажімо, такій: «кошти амортизаційного фонду можуть 
тимчасово використовуватися для простого й розширеного 
відтворення». Бо при тому, що «нарахування амортизаційних сум 
має постійний і безперервний характер, а витрачаються вони на 
відшкодування зносу основних фондів у процесі їхнього 
відтворення лише по закінченні нормативних строків служби. До 
цього часу не А. ф. відносно вільний» – як стверджується в 
цитованому джерелі, – а насправді є можливість відділити 
частину грошових потоків із виручки за реалізовану продукцію, 
використовуючи  їх «як додаткове джерело нагромадження й 
розширення фондів (читай основних засобів П. Х.), помимо – 
додаткового продукту» [24, с 37].  

Загалом же нарахування зносу основних засобів за 
теперішніх умов виглядає проявом атавізму, позаяк ніякого 
практичного значення такі втомлюючі процедури нині не мають. 
Та й споконвіків, замість вгадування, як стверджував ще 
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римський архітектор Вітрувій, «залучаються третейські 
оцінювачі» [4, с. 62]. 

В Україні востаннє основні засоби «прихватизовувалися» з 
визначенням їхньої вартості з використанням у бухгалтерському 
обліку умовних норм нарахування зносу в кінці двадцятого 
століття. Нині ж ніякого продажу об’єктів не може відбутися з 
визначенням їхньої залишкової вартості шляхом віднімання 
умовної суми зносу від первісної вартості, ба навіть відновної. 
Адже важко уявити бізнесмена, який добровільно віддасть 
безплатно, скажімо, якусь будівлю  тільки тому, що за обліковою 
політикою підприємства в результаті дотримання приписів 
Податкового кодексу України щодо мінімальних строків 
амортизації (20 років) її залишкова вартість стала нульовою. 
Більш того, навіть подарувати який-небудь об’єкт, виходячи з 
його оцінки за даними облікових реєстрів,   без його оцінювання 
експертами неможливо.  

При списанні теж ніхто не керується відображеними в обліку 
скрупульозними щомісячними підрахунками зносу основних 
засобів, а завжди виходять з їхнього фізичного стану. 
Амортизація ж мала би бути таким же головним об’єктом 
бухгалтерського обліку, як і капітал. Адже тільки завдяки 
спрямуванню її на відновлення основних засобів можна 
забезпечити дотримання концепції збереження основного 
капіталу. 

Звичайно, не при непорушності теперішніх антитеоретичних 
постулатів, адже «ніколи не слід розглядати капітал як якийсь 
фонд речей взагалі. Його слід розглядати як фонд тільки однієї 
речі, а саме грошей, які повинні представляти всі інші речі» [10, 
с. 111]. 

Але, на жаль, в економічній теорії взяла гору перша частина 
цитованого заперечення. Більш того, в бухгалтерському обліку, 
де власне ця категорія є його предметом і метою принаймні з 
часу видатних теоретиків А. Гильбо і Е. Леоте, Й. Шера, які 
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проголосили: «Рахункознавство, як додаток математики до 
вивчення економічних кількостей, є наукою про рахунки, що 
належать до творів праці і до перетворень капіталу» [6, с. 1] та 
«Кінцева мета подвійної бухгалтерії полягає в подвійному 
виведення чистого майна» [29, с. 40] – такою термінологемою 
позначали тоді теперішнє словосполучення «власний капітал».  

При цьому  зараз, замість прагматизму згаданих вчених, 
стали переважати утопічні «теорії» про переорієнтацію 
бухгалтерського обліку на прогнозування, в яких категорія 
капіталу навіть не фігурує, а на практиці вона зведена до рівня 
арифметичного залишку двох доданків, перетворюючись тому 
нерідко в негативну величину. Й додати сміливості зробити такі 
рішучі кроки щодо розвінчування марксистських канонів і  
приведення облікової теорії до логічного змісту може, як 
видається, те що нині, кажучи метафорою І. Франка, 
«обриваються звільна всі пута, що в’язали нас з давнім життям», 
не тільки в Україні.  

Приміром, академік РАН В. Маєвський в дусі П. Цьомпи 
щодо мнимого перенесення капіталу підприємства на 
новостворений продукт, заявляє: «Вартість споживаного 
капіталу тут ні до чого. Бухгалтер не оперує вартістю», позаяк 
вона вмирає разом зі смертю фізичного тіла цього капіталу, тому 
«простий бухгалтер ... включає ... в ціну нового товарного товару 
не амортизаційні відрахування « [7, с. 68], а суму, ймовірно рівну 
зносу того чи іншого об’єкта основних засобів.  

Яка завжди є віртуальною величиною, подібно до вихлопних 
газів двигуна внутрішнього згоряння, а точніше – електрики, 
використаної в виробничому процесі, оскільки так само 
невидима. Відмінність тільки в тому, що витрата бензину або 
струму можна визначити досить точно, в той час, як сума зносу 
основних засобів – умовна, хоча врешті-решт стає теж порівняно 
точною, проте вже після ліквідації конкретного об’єкта. 
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Амортизація ж узагалі-то ніякого порівняння зі зносом 
основних засобів мати не може не тільки через те, що це 
виключно фінансова категорія, прийнята для позначення 
можливих джерел фінансування, необхідних для набуття чи 
будівництва нових об'єктів основних засобів, які в значній мірі 
теж умовно вважатимуться введеними в експлуатацію замість 
вибулих. Але й у зв’язку з невблаганністю інфляції, яка 
відрізняється в країнах лише значимістю відсотків.  

Отож повсюдно, замість рівняння А=З, виникає необхідність 
перевищення А над З. І зарадити цьому неспроможні ніякі 
методи, в тому числі й можливість застосування прискорених 
методів нарахування зносу основних засобів, прийняті у 
вітчизняній економічній методології, які теоретично повинні 
забезпечувати високі темпи оновлення основних засобів 
підприємств України, або хоча б, щонайменше, дотримання 
концепції його збереження на колишньому рівні.  

Однак, на практиці цього не спостерігається. Навпаки, маємо 
алогічні казуси. Наприклад, при попередньому хоч і слабкому, 
але безперервному збільшенні вартості необоротних активів: 
«Народному господарству СРСР притаманне стійке перевищення 
середнього рівня амортизаційних відрахувань … над 
коефіцієнтом вибуття основних фондів: в 1970 – в 1,5 разу і в 
1980 – в 1,6 разу» [24, с 37], що було ідентичне зростанню на 
підприємствах основного капіталу й свідчило не тільки про його 
просте, але й розширене відтворення, впродовж останніх років 
відбувається протилежне.  

В чималій мірі через те, що хоча проблема відшкодування 
основного капіталу актуальна, тож повинна знаходитися в центрі 
уваги вчених, вона оминається. Більш того, започаткована з цього 
приводу дискусія (див. ж-л «Бухгалтерський облік і аудит» за 
2004 рік, №№ 5, 8), на жаль,  відразу вщухла, бо облікова 
спільнота її проігнорувала. А проблема амортизації/зносу 
необоротних активів залишилася, позаяк візаві дискутували лише 
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тет-а-тет, отож осталися на своїх позиціях. Причому й 
раціональні думки, наприклад, про депозит «відносно вільних» 
коштів, вивільнених із обігу, піддавалися остракізму. 

Хоча резервування коштів на окремому рахунку не означає  
синхронного цільового використання амортизації. Приміром, і 
тоді, коли призначений для них у банку рахунок відокремлювався 
від розрахункового (за тодішнім планом відповідно 54 «Рахунки 
в банках за коштами на капітальні вкладення» і 51 
«Розрахунковий рахунок», «народному господарству СРСР 
(було) притаманне стійке перевищення середнього рівня 
амортизаційних відрахувань … над коефіцієнтом вибуття 
основних фондів: в 1970 – в 1,5 разу і в 1980 – в 1,6 разу». Адже 
«можливості використання амортизаційного фонду … залежать 
від динаміки цін на засоби виробництва, термінів будівництва й 
освоєння … відтворення, структури капіталовкладень» [24, с 37].  

Відтак хоча ціни в ті часи штучно втримувалися на низькому 
рівні, тож мали би стимулювати високі темпи відтворення як 
повністю зношених, так і морально застарілих об’єктів основних 
засобів, для цього періоду теж характерним було зростання 
їхнього рівня зносу через відсутність вільного продажу технічних 
засобів виробництва. Й оте «стійке перевищення середнього 
рівня амортизаційних відрахувань … над коефіцієнтом вибуття 
основних фондів», отож практично до розвалу союзу – 
використання технічних засобів виробництва часів перших 
п’ятирічок, як-ото токарні станки марки «ДиП» – «Догоним и 
перегоним», з якими наївно сподівалися випередити в 
економічному розвитку США.  

Відтак у закутках ржавіли автомобілі, трактори, комбайни, 
що вже не могли експлуатуватися навіть при щорічних 
капітальних ремонтах, дожидаючись закінчення нормативного 
строку експлуатації, а можливість пересісти на технічно 
морально застарілий новопридбаний підприємством автомобіль, 
трактор (комбайн) слугувала стимулом вступу ощасливленого 
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водія/механізатора в КПРС. Професійний же сленг будівельників 
тих часів у зв’язку з лімітуванням капітальних вкладень через 
дефіцит цегли, цементу, залізобетонних конструкцій, 
покрівельних матеріалів тощо збагатився апофегмою 
«довгобуди». Тепер згадані причини відпали, але відпуск цін у 
вільне плавання зумовив безнадійність сподівань здійснення хоч 
би «наздоганяючого розвитку», бо насправді буденною 
апофегмою наразі є хіба антипод «антирозвиток».  

І це при тому, що сам колообіг капіталу навіює ілюзію про 
гроші, особливо, коли на пам’ять приходить знаменита формула 
К. Маркса Г – Т – Г'. Адже на практиці нерідко виникають 
парадокси «грошей немає, а прибуток є. В активі по касі й на 
розрахунковому рахунку буде числитися мізерна готівка, а в 
пасиві – досить значна сума прибутку» [21, с. 110]. 

Правда, в К. Маркса все базується на перенесенні спожитого 
капіталу на новостворений продукт за допомогою т. зв. 
«абстрактної праці». Стосовно якої нині колишній догматизм 
розвінчується, мовляв, «насправді абстрактної праці не існує – це 
лише інструмент аналізу. Вся економічна конструкція, 
побудована на припущенні про існування абстрактної праці, 
являє собою ніщо інше, як науковий прийом» [16, с. 88].  

Врешті й сам К. Маркс неодноразово вказував, що 
перетворена форма вартості – це ціна, а не якась потойбічна 
метафорична категорія, яка переселяється в заново створене тіло 
за спиною дійсної праці. Тому-то «процедура перенесення 
вартості … фізично недопустима», й реальною є лише «рутинна 
бухгалтерська операція з обліку витрат виробництва» [7, с. 67], 
яку щомісяця невідомо для чого здійснюють тисячі облікових 
працівників, бо жодного практичного значення для економіки 
вона не має. А от шкоду – так, оскільки забирає в бухгалтерів той 
дорогоцінний робочий час, який вони могли би присвятити 
економічному аналізу, приміром,  раціональності використання 
конкретних об’єктів основних засобів.  
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Однак догматизм сприйняття марксистської спадщини 
радянською політекономією соціалізму намертво приріс до  
методики бухгалтерського обліку. Через що й у наші дні, 
всупереч переконливим доведенням за  теперішньою 
постсоціалістичною економічною теорією хибності переконання 
К. Маркса нібито «за процедурою включення амортизаційних 
відрахувань у витрати виробництва приховується перенесення 
вартості споживаного основного капіталу» [7, с. 70], воно, як 
колись прозорливо зауважив інший класик цієї політекономії, 
вічно живе й далі продовжує плутанину, яка на практиці 
зумовила те, що немає жодного підручника з теорії 
бухгалтерського обліку, який би не повторював абсурдних 
тверджень про рівність зносу, визначеного в кабінетах,  й 
амортизації основних засобів.  

Адже на практиці їхній фізичний стан практично перебуває 
поза контролем, тим паче, що й саму контрольну функцію 
бухгалтерського обліку в останні роки намагаються витиснути на 
задвірки, перетворюючи крилату фразу П.Ж. Прудона (1809-
1865), що «бухгалтер не стільки сторож чужого добра, скільки 
економіст, який досліджує глибини господарського життя» [21, с. 
141] в анахронізм. Можливо саме через це виникають казуси, 
подібні до згадуваного нівелювання амортизації залізничного 
транспорту, яка могла би при належному виконанні бухгалтерами 
контрольної й аналітичної функції забезпечити в Україні не 
імітацію, а фінансування реальної заміни давно зношених 
локомотивів і вагонів.   

Причому не виключено, що завдяки нарахуванню 
зносу/амортизації необоротних активів низка підприємств 
перестає бути платниками податків, оскільки отримавши 
насправді прибуток, автоматично перетворюються в збиткові 
саме через  процедуру включення амортизаційних відрахувань у 
витрати виробництва. Корені якої нібито й благородні: у ХІХ ст. 
в Англії з метою стимулювання будівництва залізниць  стали 
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зменшувати прибуток на суму  їхнього зносу в кореспонденції 
«дебет рахунку Прибутки й збитки – кредит рахунку Інвентар». 
Тим самим обмежуючи «виплати за дивідендами» [21, с. 141, 
196].  

Проте нині цей механізм діє з точністю до навпаки: т. зв. 
«фіксовані» дивіденди виплачуються (звичайно, не всім 
працівникам підприємства, а лише впливовим)  навіть тоді, коли 
підприємство збиткове. Й не тому, що замість прямого 
віднесення зносу на дебет рахунку 79 «Фінансові результати» – 
як це виглядало би за англійською практикою ХІХ ст., він 
відноситься на витрати виробництва, бо це лише перестановка 
доданків, адже й таким кружним шляхом в остаточному підсумку 
прибуток вийде меншим через зростання собівартості продукції. 
А через банальне нецільове використання амортизації.  

Що на збиткових підприємствах здійснюється особливо 
просто – під претекстом відсутності коштів для фінансування 
простого відтворення зношених об’єктів необоротних активів. Й 
тут варто пригадати, що в радянські часи до 70% 
амортизаційного фонду державні підприємства перераховували  
до бюджету як реальні кошти [21, с. 550-551]. То чи не краще 
відмовитися від камуфляжу по суті віртуальної амортизації й 
надавати пільги зі сплати прибуткового податку на її частку не 
автоматично всім його платникам, як це відбувається зараз, а 
враховуючи реально здійснені інвестиції, або, як нині прийнято 
висловлюватися, суму капіталізованого прибутку.  

Тож видається, що хоча б через чверть з гаком століття після 
руйнації основ для цього догматизму треба перестати «мутить 
умы» цією абсурдністю, змушуючи бухгалтерів виконувати 
Сізіфову працю щодо вирахування за волюнтаристськи 
змінюваними нормами зносу основних засобів їхню залишкову 
вартість й тупо думати, що таким способом, наче алхіміки, можна 
перетворити ніщо, чим власне є цей знос, в фінансові ресурси 
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відтворення зруйнованих до тла в результаті експлуатації 
об’єктів.  

Бо хоч А. Ч. Літтлтон (1933) писав про «два підходи до 
поняття амортизації: 1) амортизація є прямим вибуттям 
нерухомого майна і 2) амортизація (як гласить сам термін, а – 
заперечення, мор – смерть) є прийомом, який дозволяє постійно 
зберігати основний капітал на однаковому рівні. Другий погляд 
отримав розповсюдження в ХІХ ст. в зв’язку з будівництвом 
залізниць» [21, с.89], насправді таке трактування є 
взаємовиключним.  

Й це підтверджує наведений ним запис «дебет рахунку 
Прибутки й збитки – кредит рахунку Інвентар» [21, с. 89]. Тим 
паче, що паралельного проведення, котре можна було би 
трактувати в дусі «заперечення смерті», ніхто з істориків 
облікової теорії не наводить. А припускати, що Дж. Мелліс, чи 
вчені ХІХ ст. не розуміли абсурдності еклектики зносу й 
амортизації основних засобів, як це зробили на зламі ХХ-ХХІ ст. 
у вітчизняній методології, якось не випадає.  

Та й навряд чи за кредитом рахунка Інвентар хтось і нині  
пробував би відображати амортизацію основних засобів, хоча 
стосовно зносу це цілком логічне. Отож, не дивлячись на назву 
праці С. Бенінга «Счетоводство и амортизация», вважати, що він 
має на увазі її в нинішньому розумінні, коли заявляє: «Тепер я 
перейду до питання, як  записати погашення, щоби воно 
відобразилося в балансі. Зробити це дуже просто: щомісячно ми 
складаємо статті зі сплати винагороди робітникам: «рахунок 
виробництва – рахунку робітників»… Точно так само слід діяти і 
зі списанням на погашення майна: «Рахунок виробництва – 
рахунку погашення майна». … Й аби ні в кого не виникало 
сумнівів, що він не веде мови про «окремий капітал», так званий 
«амортизаційний», С. Бенінг уточнює: «Але при цьому слово 
«капітал», таке спокусливе для багатьох, буде відкинуте» [12, с. 
130,132].   
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Звичайно, для макроекономічного регулювання економічних 
процесів, зокрема відтворювального, інформація необхідна. 
Однак це не означає, що її можна сформувати винятково таким 
бухгалтерським прийомом, як щомісячне нарахування зносу за 
десятками мільйонів об’єктів. Ні, для цього досить один раз на 
кілька років провести статистичне обстеження об’єктів основних 
засобів на типових підприємствах різних галузей. І подібно до 
того, як статистичними методами за т. зв. квінтильними групами 
населення визначаються різні показники, до споживання 
алкоголю на особу включно, можна куди точніше визначити 
середню залишкову вартість будівель, споруд, об’єктів 
транспорту тощо, на основі чого засобами фіскального 
законодавства можна буде здійснювати реальну, а не мниму 
політику стимулювання оновлення основного капіталу 
підприємств. Оскільки видається, що латинська максима dura lex 
sed lex щодо безумовного цільового спрямування зекономлених у 
результаті коригування оподатковуваного прибутку на суму 
зносу основних засобів буде більш ефективним способом 
прискореного відтворення застарілої інфраструктури, ніж 
теперішні мінімальні строки амортизації об’єктів.  

А не втішатися, подібно до  самозадоволення облікових  
«теоретиків», власним агностицизмом й пасивною самоізоляцією 
від участі в намаганні тих, кому небайдуже майбутнє нашої 
науки, зосередити увагу передусім на тих проблемах, які дійшли 
до нас невирішеними з часів Луки Пачіолі. Неспроста Е. 
Хендріксен й М. ван Бреда заявили: «Зусилля багатьох 
талановитих і самовідданих професіоналів створили не набагато 
більше ніж декілька урочистих фраз для ілюстрації системи, 
винайденої 500 років тому» [31, с. 75].  

Та ба! Нині вже й таких урочистих немає – одні затерті 
штампи, як-от заїжджене епатажне твердження «практика 
випереджує теорію», за яким приховують свою байдужість до 
облікової проблематики, вдовольняючись «перелопачуваннням 
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існуючої навчальної літератури або нормативних актів», замість 
«підключення до процесу … власного собственного мислячого 
апарату» [13, с. 45], захоплюються ефемеріями-одноденками. І, 
зважаючи на пандемію такого підходу, на жаль, можна тільки 
розвести руками, позаяк «багато хто пробує створити 
філософський камінь через (чужі) закам’янілі думки» (С.-Є. Лец). 
Тим паче, що тепер це вдається за допомогою сканера й 
комп’ютера, не перевантажуючи голови.  

При цьому досить часто творчі муки пошукувачів учених 
ступенів у царині економічних наук чогось спрямовані не на 
предмет дослідження, а на «вкручування» в тексти термінів, 
значень котрих не розуміють, але десь почули. Як-от 
перетворення в слово-паразит латиномовного aspektus – погляд, – 
і складові чогось, абсолютно далекого від прийнятого 
тлумачення: «Точка зору, з якої сприймається або оцінюється те 
чи інше явище, предмет, подія, перспектива, в якій вони 
виступають» [20, с. 72]. Сталося ж це через інтоксикацію таких 
наук бацилами плагіату, які все більше витісняють ослаблені 
еритроцити творчості, загрожуючи їй лейкоцитозом.  

Приміром в одній із численних майстерень з відливання 
заготовок дисертацій економічного профілю за видами 
економічної діяльності та  штампування наукових титулів, у кінці 
другого десятиліття ХХ ст. до суміші низькопробного сплаву, 
заготовленого з інтернет-відходів, увели, як термін, 
словосполучення «цілепокладання».  

Зумовивши цим паніку в шерензі агностиків, вичікуючих 
отримати наступний титул, оскільки внаслідок застосування такої 
кальки з російськомовного покручу «целеполагание» в 
кандидатських, зважаючи на тлумачення: «Цілепокладання, 
філос. Смислово-утворюючий зміст практики, що полягає у 
формуванні цілі як суб’єктивно-ідеального образу бажаного 
(цілеформування) і втілення її в об’єктивно-реальному результаті 
діяльності (цілереалізації) [3, с. 1587], виглядало, що докторські 
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на подібну тему писати не варто: дослідження проблеми бо вже 
викладено повністю якимось співбратом, молодшим за рангом. 
Хоча тут, за великим рахунком, радше можна говорити про 
«напівпокладання»  

Гай-гай, o sancta simplicitas, хто ж то нині звертає увагу на  
настанову поета «Не бійтесь заглядати в словники…». Відтак усе 
стало на свої місця: перші й другі глибокодумно описують свої 
переливання з пустого в порожнє,  навіть не задумуючись над 
тим, що в контексті власного перекладу на українську мову в  них 
виходить діалектизм на кшталт «кладіть оцінку», як інколи 
висловлюються студенти – мешканці Прикарпаття, або 
помилкове об’єднання прикметника «цілий» з дієсловом 
«класти». І словники тут не допоможуть: вони бо здебільшого 
лексикалізовані, тож уведення будь-якого слова в термінологію 
певної  науки лише за їхнім тлумаченням, особливо коли йдеться 
про складні слова, неминуче призводить до казусів. Особливо 
коли такі пошукувачі вчених титулів раптово підхопили амнезію 
й начисто забули про цілереалізацію, яка взагалі-то є сіамським 
близнюком цілепокладання ніяк не із сузір’я зодіаку. Не кажучи 
вже про те, що вітчизняні «лінгвісти» за милю обходять спробу 
застосування прикметника, похідного від цього іменника, проте 
залюбки повторюють усе, що надибали в інтернеті за 
«целеполагающим» підходом. 

Тож не дивно, що й економічні словники наразі не 
доганяють, що воно таке отой лінгвістичний витвір – чи то ціле, 
чи напівпокладання, – відтак списати наразі нізвідки. От і 
доводиться цим обліковим агностикам щось видумувати, бо всі ж 
не можуть копіювати однакове формулювання, хоча воно й 
філософське.  

Однак  при цьому згідно з латинською максимою si tacuisses 
philosofus fuisses – якби ти мовчав, то залишався б філософом, – 
видумують настільки енігматичне, що відразу виникають 
запитання: а) цілепокладання чого?; б) де?; в) для чого?, позаяк 
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ані на перших два жодних пояснень не наводиться, ні тим паче 
стосовно третього скромно промовчується, як же реалізується 
прагнення покладання цілі не абстрактно, а в конкретному виді 
діяльності. Де навіть маючи на увазі одне зі значень дієслова 
«полагать1« – покладати, мова радше може йти про зворот 
«покладатися на чийсь авторитет, зрештою, на самого себе (свої 
сили)», а не покладання мети (цілі).  

Неспроста ж авторитетні вчені в галузі економічних наук ані 
в Україні, ні поза нею не підхопили такого кострубатого 
неологізму й якось обходяться іншими способами визначення 
мети тих чи інших досліджень. Мабуть краще знають стилістичні 
особливості побудови речень і стосовно всіляких неологізмів 
послуговуються афоризмом «Мистецтво є міра».  

Агностики ж не знаходять нічого кращого, як перелицювання 
зарубіжних видань за компілятивними лекалами. Приміром, ще 
лише якийсь десяток років тому «в академічних кругах науки … 
стало відомим … поняття «стратегічного обліку» [18, с. 281] й 
сам звідомлювач вагався, кружляючи між дилемою, чи то 
«розвивати нову економічну науку, яку називають 
контролінгом», маючи на увазі, що попри розроблену концепцію 
стратегічного управління, яка «може бути реалізована на 
практиці в різних варіантах, до цього часу … інформаційна база, 
на жаль, не конкретизована», чи «ставити знак рівності між 
поняттям контролінгу та стратегічного обліку». Резонно 
застерігаючи, що «наука, перш за все, розкриває об’єкти та зміст 
досліджуваних речей, явищ і процесів» [18, с. 289-290].   

Та побоювання виявилися марними, бо не зважаючи на 
неконкретизованість інформаційної бази, знайшлися ті, хто з 
рішучістю О. Македонського одним махом пера розрубав цей 
гордіїв вузол, як не дивно, завдяки настанові самого ж 
звідомлювача щодо «подолання стереотипів мислення 

                                                           
1 Полагать – думати, гадати, уважати, убачати й т. ін. 
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минулого». Причому не заморочуючись   формуванням цілісної 
науки «про об’єкти, суб’єкти, закони, методи і принципи 
спостереження, збору, обробки даних і отримання інформаційних 
ресурсів про минулі події (фінансовий облік), сучасні події 
(управлінський облік) та майбутні події (стратегічний облік) [18, 
с. 89], а геніально простим шляхом – знайшовши алхімічну 
колбу, в якій просто змішали всі три назви, одержавши в 
результаті нетривалого збовтування: «1) стратегічний фінансовий 
облік, особливістю якого є використання комплексу елементів 
облікової політики, що дозволяють підвищити релевантність 
сформованої інформації, наприклад, формування резервів різних 
видів тощо. Даний вид обліку може бути побудований на базі 
різних варіантів; 2) стратегічний управлінський облік, 
характерною особливістю якого є постановка на облік зовнішніх 
факторів макросередовища, що базується на даних фінансового 
та управлінського обліку» [23, с. 105].  

Відтак на цьому тлі якось незручно згадувати про такі 
дрібниці, як відсутність перш за все «науки (управлінського 
обліку – П. Х.), яка розкриває  об’єкти та зміст досліджуваних 
речей, явищ і процесів». Особливо, коли взяти під увагу, що 
стосовно нього вже розроблено «глобальні принципи», які 
тиражуються в комп’ютерному перекладі як а-ба-ба-га-ла-ма-га.  

Приміром, так: «мета: приймати ефективні рішення про 
стратегію та її реалізацію на всіх рівнях. Управлінський облік 
починається і завершується спілкуванням. …Обговорюючи 
потреби керівників, можна виявити і проаналізувати найбільш 
актуальну інформацію. Це означає, що рекомендації спеціалістів 
з управлінського обліку виявляться корисними для керівників і 
матимуть вагомий вплив. Цей принцип передбачає комунікацію, 
організовану з урахуванням специфіки рішення, яке 
розглядається; осіб, відповідальних за його прийняття (чи інших 
суб’єктів), стилів чи процесів, які використовуються для його 
прийняття. … Якщо потрібні люди будуть отримувати потрібну 
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інформацію в потрібний час, вони зможуть приймати 
ефективніші рішення, які забезпечать створення вартості в 
довготривалій перспективі. У такий спосіб управлінський облік 
впливає на процес прийняття поінформованих рішень. Розробка і 
реалізація стратегії – це діалог. Реалізація стратегії повинна 
обговорюватися на всіх рівнях організації за участю всіх 
співробітників, щоб усунути розрізненість в діях і мисленні» [5, 
с. 6] . 

Байдуже, що за смислом це виглядає шкурою невбитого 
ведмедя, оскільки жодними взірцями «ефективних рішень про 
стратегію та її реалізацію на всіх рівнях», ні «рекомендацій 
спеціалістів з управлінського обліку, (які) виявляться корисними 
для керівників» ані «стилів чи процесів, …які забезпечать 
створення вартості в довготривалій перспективі», тим паче, 
методики, за якою  «можна виявити і проаналізувати найбільш 
актуальну інформацію», такий напівграмотний вербалізм не 
супроводжується. 

Як і перлюстрована сумнівної вартості  заява А. Ч. Літтлтона 
про відсутність у Particularis de computis et scriptures2 «навіть 
елементів теорії обліку», мовляв, Лука Пачіолі лише описав дії 
бухгалтера на практиці, але теорії він не дав. Доповнена гли-бо-к-
и-м гносеологічно-філологічним «відкриттям» нібито взагалі в 
назві його праці, (мовляв, знай, які ми  поліглоти!) немає слова 
трактат. Та й бухоблік треба перейменувати, адже dіе Buch в еру 
комп’ютерів не застосовуються. 

З приводу чого слушними є слова Т. Г. Шевченка: «Якби ви 
вчились так, як треба …», то мабуть би не виставляли на 
посміховище такі дилетантські апокрифи. Адже в часи Луки 
Пачіолі в книгах не писали, а тільки в зошитах, однак 
важливіший обліковий реєстр назвали Головною книгою. І ніхто 
донині не дорікнув йому за це. A propos, «проповедникамъ 

                                                           
2 Трактат про рахунки й записи. 
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новыхъ системъ» [17] не вдалося  дійти до такої новизни. Як і 
звернути увагу, що слово computis фігурує у назві цієї 
безсмертної праці.  

Вочевидь Е. Вальденберг, який хоч і був «восторженным 
русофилом немецкого происхождения», мабуть трохи краще 
зрозумів сутність термінології й, використавши варіант 
видатного німецького вченого Е.-Л. Ієгера (Штутгарт, 1878),  
переклав у 1893 році латинське слово computis – дослівно 
обчислює, – як рахунки. А «професор Я. Соколов зберіг у 1974 р., 
а потім і в 1983 й 2001 р. текст перекладу Вальденберга» [17, с. 5-
6].   

Тож нічого дивного, що  пізніше  М. Кутер застосував звичну 
назву «Трактат про рахунки й записи» непорушною, не 
дивлячись на те, що оригінал поіменований Particularis de 
computis et scriptures, тобто частина про рахунки й записи. Бо 
мабуть добре знав, що дослівно іншомовних текстів не  
перекладають, аби не виникали казуси: приміром, не вважали 
маршала конюхом, міністра – слугою, облік – розрахунками й 
навпаки.  

Звичайно, можна було вжити інші синоніми, коли виходити з 
буквалізму значень ключового слова в назві розділу ХІ праці 
Луки Пачіолі, але думається, саме під назвою трактат (від лат. 
tractatus – обговорення, розгляд) в розумінні докладно 
розглянутої методики діграфізму, вона manent in saecula 
saeculorum3.  

Хоча ще трохи, й поглибивши свої антиметодологічні 
проповідування, «ерудити», які донині перебувають у 
суржикомовному полоні колишнього убогого словникового 
багажу,  мабуть стверджуватимуть, що слово трактат тут не 
підходить й через те, що докладної методики подвійного запису 
Лука Пачіолі не дав. Оскільки ні номерів рахунків, які є 

                                                           
3 Залишиться у віках. 
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невід’ємним атрибутом теперішніх навчальних посібників, не 
навів, не кажучи вже про їхній план. І байдуже, що саме «Трактат 
про рахунки й записи» мав би слугувати взірцем викладу 
теперішніх проповідувань «новыхъ системъ».  

Наразі ж із більшою ймовірністю можна сподіватися на те, 
що маса охочих погрітися в сонячних променях слави автора 
трактату буде поповнюватися, традиційно підмінюючи теорію 
бухгалтерського обліку всілякими «новими системами», які за 
визначенням ними ніяк не стануть. Марно намагаючись «сломить 
столбъ, который поставил Пачиоло», бо «можно до изнеможения 
биться у этого столба, а онъ будетъ стоять по прежнему 
непоколебимо» [17].  

Й замість метафори, залишатимуться стовпами в 
буквальному сенсі, подібно до персонажа з притчі Бурідана, не 
знаючи, яку копицю сіна вибрати: контролінг чи стратегічний 
облік, тим паче, що зверху вони, про всяк випадок, вкриваються  
однаково – химерною ефемерією mаnаgеment аccounting. Яку, на 
жаль, беруть за взірець невибагливі претенденти на титул «знаю 
нічого про все», іронічно сформульований П. Хейне. І 
безперестанку «досліджуватимуть» скомпільовані зі 
схоластичних вправлянь-маніпуляцій мануляції чужих 
«аспектів», не знаючи навіть смислу цього латиномовного 
терміна, тим не менш сподіваютчись, навіть при відсутності 
бодай дрібки власних хоч би апсектів, змінити своє місце в 
обліковій теорії з першого позаду щонайменше на протилежне.  

Не звертаючи уваги на те, що термін контролінг узагалі 
відсутній в академічних словниках англійської, німецької чи 
французької мов, а визначення «управлінський/стратегічний» 
облік є взірцями сфальсифікованих перекладів іншомовних 
словосполучень management/strategic Accounting, які абсолютно 
не стосуються облікової проблематики й уживання зазвичай  
невпопад слова «аспекти» не приховує відсутності при цьому 
своїх хоча б апсектів (дріб’язку), котрі її стосуються. Та не 
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маючи впевненості, чи наші «посторонні пояснення» будуть 
переконливими, вважаємо розширення досліджень цієї проблеми 
іншими науковцями перспективним.  
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Захаров Д.М., Орлов І.В.  
2.4. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА  

 
Потенціал та процеси економічної мережі в постіндустріальній 

економіці безпосередньо залежать від довіри як на макро-, так і на 
мікрорівні. Цілеспрямована діяльність щодо формування та 
розвитку довіри дозволяє використовувати соціальний капітал для 
підвищення ефективності та конкурентоспроможності як окремих 
підприємств, так і всієї економічної системи. 

Незважаючи на важливість соціального капіталу для 
створення вартості підприємства, досі немає остаточного 
вираження соціального капіталу та визначення його меж. Цей 
термін також визначає зв’язки між суб’єктами та їх виникнення 
через мережі, норми взаємодії та довіри Р. Патнем [17] та 
потенціал взаємної довіри та взаємодопомоги, раціонально 
сформований у міжособистісних стосунках (ж. Коулман [9] та 
переваги, які отримує суб’єкт від управління ресурсами на основі 
належності до певної соціальної мережі М. Вулкок, Д. Нараян 
[21]. 

Вчені мають різні трактування процесу формування 
соціального капіталу; не існує однозначної інтерпретації його 
віднесення до одного суб’єкта господарювання або групи 
підприємств. Більше того, деякі автори, зокрема Д. Кнок [14], 
ставлять під сумнів існування «соціального капіталу» як 
аконцепцію. Слід зазначити, що ця точка зору є нетиповою, 
оскільки більшість досліджень все-таки констатують наявність 
цієї форми капіталу і вважають її одним з важливих факторів 
діяльності підприємства, зокрема Д. Коен, Л. Прусак [8]. Згідно 
тлумачення Н. Саукані, Н. Ісмаіл [19] «соціальний капітал – це 
багатообіцяюча концепція, яку широко застосовують соціологи 
при аналізі факторів, що сприяють наполегливості різних 
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економічних питань». Г. Бандарі, К. Ясонубу [6] стверджують, 
що соціальний капітал визначається як колективний актив у 
формі спільних норм, цінностей, переконань, довіри, мереж, 
соціальних відносин та інститутів, які сприяють взаємодії та 
колективним діям для взаємних вигід. М. Портела, І. Нейра, М. 
Салінас-Хіменес [16] взаємозв’язок між різними вимірами 
соціального капіталу та суб’єктивним добробутом було 
проаналізовано в їх роботі та доведено, що соціальні мережі, 
соціальна довіра та інституційна довіра є компонентами, які 
демонструють високу кореляцію з суб’єктивним благополуччям.  

Б. Лопасюк-Гончарик [15] довели важливість участі в 
неформальних та формальних соціальних мережах для 
підвищення соціальної довіри та поваги до інших. Ф. Ґаріґос-
Сімон, М. Ботела-Карубі, Т. Ґонзалез-Круз [11] довели, що 
академічний інтерес до соціального та людського капіталу значно 
зростає, їх зв’язок із стійкістю, особливо порівняно із 
взаємозв’язком між стійкістю та природним капітал, а також 
фінансово-економічним капіталом. Е. Рослінда [18] розглядає у 
своїй роботі «Капітал соціального співтовариства» в управлінні 
Національним парком Дунаю, і довів, що уряду та громаді 
потрібно співпрацювати та приділяти більше уваги опору змінам. 

У дослідженні швейцарських вчених Л. Ґуілен, І. Валін, В. 
Брукас [12] було висвітлено, як довіра впливає на суспільні 
відносини в контексті місцевого лісового господарства, та 
виявлено відмінності в діяльності подібних ферм. Е. Афанді, М. 
Кермані, Ф. Мамадов [10] розглядають взаємозв’язок між 
соціальним капіталом та підприємницькою участю людей у 35 
країнах Європи та Азії та вивчають вплив тривимірної концепції 
соціального капіталу – довіри, мереж та норм на трьох стадіях 
підприємницького процесу –уподобання, випробування та успіх. 
С. Лі, К. Йо [20] проаналізувала взаємозв’язок між соціальним 
капіталом та виконанням завдань. Результати показали, що 
соціальний капітал має статистично значущий вплив на виконання 
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завдань, ефективність роботи покращується, коли соціальний 
капітал сприймається високим. Л. Ху [13] запропонував модель 
міри макросоціального капіталу, що включає три виміри: мережу, 
довіру та інститути, таким чином надаючи політичні пропозиції 
щодо визначення пріоритетності інвестицій у різних сферах. 

Існують різні методи обчислення вартості нематеріальних 
активів. Для оцінки соціального капіталу ми вважаємо, що однією з 
найбільш детальних і правильних методик є метод «The Value 
explorer», розроблений аудиторської компанією «KPMG» [5]. 
Основною метою цієї методології було оцінити потенціал 
інтелектуальних активів підприємства. Однією з ключових причин 
«ефективності» цієї методології є система експертних оцінок різних 
форм і методів діяльності, а також деякі неявні, але реально 
очікувані результати. Для традиційних економічних методів 
економіки експертні оцінки вважаються нестандартними, але такі 
оцінки цілком прийнятні для сучасної економіки, де нематеріальні 
активи та інші об’єкти, що виникають в результаті інтелектуальної, 
соціальної, креативної діяльності, є основними об’єктами 
дослідження та обліку. 

Враховуючи особливості мережевих нематеріальних активів 
та важливість здійснення їх оцінки, запропоновано застосувати 
«Value explorer» метод для обчислення вартості соціального 
капіталу підприємства. 

Орієнтовна логіка управлінської діяльності щодо оцінки 
нематеріальних активів підприємства така: по-перше, робиться 
раціональний вибір продукту, який підприємство планує 
виробляти; по-друге, ґенерація нових ідей та виробництво 
інновацій здійснюються в рамках товарної стратегії; по-третє, 
сфери основних конкурентних переваг, пов’язаних із соціальним 
капіталом, визначаються в контексті продуктів ринкової новизни 
(формування матриці); по-четверте, визначається роль сфери 
конкурентної переваги у виробництві та реалізації продукції; по-
п’яте, розподіл валового прибутку здійснюється за сферами 
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конкурентної переваги промислового підприємства; по-шосте, 
проводиться розрахунок потенціалу сфери конкурентних переваг 
у відсотках від очікуваного зростання прибутку підприємства за 
рік; по-сьоме, оцінюється довговічність та стійкість конкурентної 
переваги підприємства; по-восьме, вартість підприємства 
обчислюється з урахуванням його нематеріальних (в даному 
випадку соціальних) активів [5]. 

1. У процесі найбільш раціонального вибору щодо створення 
нового продукту слід керуватися таким алгоритмом: а) проведення 
аналізу інноваційної спроможності промислового підприємства, 
тобто відповісти на питання: який товар нововведення та 
модифікації товару може виробляти підприємство? б) визначення 
ринкових ніш та динаміки поточного та майбутнього попиту на 
продукцію (система маркетингу); в) виявлення системи реальних та 
нематеріальних факторів, які надають компанії поточні та 
стратегічні конкурентні переваги; г) прийняття остаточного 
рішення щодо виробництва нового продукту. 

2. Ґенерація нових ідей та виробництво інноваційних 
продуктів в рамках стратегії реалізації продукції включає систему 
внутрішніх та зовнішніх інновацій. Внутрішні інновації 
включають: встановлення нових цілей у розвитку, в даному 
випадку, соціального капіталу підприємства; рішення про 
цілеспрямоване використання цього капіталу; пошук та 
визначення нових форм використання нематеріальних соціальних 
цінностей; якісне оновлення управління внутрішніми знаннями 
компанії.  

3. Визначення напрямків ключових конкурентних переваг, 
пов’язаних із соціальним капіталом, у контексті конкретних 
продуктів ринкової новинки. Припустимо, ТОВ «Софтсерв 
технології», балансова вартість 94 млн, грн. (станом на 31 грудня 
2020 року) [1] планує виробництво двох видів продукції (A і B)4. 
                                                           
4ТОВ «Совтсерв технології» обране для прикладу як провідна технологічна компанія 
України, що займається консалтингом та надає послуги в сфері цифрових технологій. 
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Спочатку ми обчислюємо прибуток, який підприємство отримує 
в результаті виробництва (гіпотетичні дані наведені в табл. 2.4.1). 
Прибуток обчислюється шляхом вирахування витрат із доходу, 
отриманого від продажу продукції на ринку. Прямі витрати – це 
матеріальні та фінансові витрати, які можна безпосередньо 
віднести до вироблених товарів. 

Таблиця 2.4.1 
Фінансові показники підприємства 

Індикатор Продукт А Продукт B Всього 
Дохід, млн. грн.  21 24 45 
Прямі витрати, млн. грн -15 -14 -29 
Валовий прибуток, млн. грн 6 10 16 

 

Всі види ресурсів, які належать підприємству, 
використовуються для створення продукції А та В. 
Передбачається, що він має певні конкурентні переваги, до яких 
належать такі нематеріальні соціальні активи: високоефективна 
мережа (забезпечення необхідного рівня контакту з партнерами 
та клієнтською базою ринку); високий рівень довіри 
(забезпечується синергія творчості та трудового потенціалу та 
мінімізація трансакційних витрат); високий рівень ділової 
репутації фірми (лояльне споживче ставлення та стабільне 
партнерство з контрагентами). 

Далі нам потрібно сформувати матрицю «конкурентної 
переваги» компанії, яка, як очікується, отримає нові товари. 
Критерії визначення здатності об’єкта збільшувати соціальний 
капітал, ґенерувати економічні вигоди та підвищувати інноваційну 
складову підприємства наведені в табл. 2.4.2. Варто зазначити, що 
дотримання соціальних критеріїв є обов’язковим, оскільки вони є 
важливими при розрахунку корисності нематеріального 
соціального активу. Тобто, для обчислення вартості соціального 
                                                                                                                                                                                     
Потенційно вона володіє сильним соціальним капіталом, який при цьому не 
відображається в звітності. Враховуючи специфіку діяльності цього підприємства, 
воно використане за основу для оцінки потенціалу вартості соціального капіталу. 
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капіталу продукт повинен відповідати 5 критеріям, що 
характеризують його здатність ґенерувати соціальний капітал. 
Інші критерії є додатковими та підвищують 
конкурентоспроможність підприємства. 

Таблиця 2.4.2  
Критерії здатності продукту ґенерувати соціальний 

капітал 

№ 
з/п 

Ка
те

го
рі

я 

Назва 
критерію Опис критерію 

1 2 3 4 

1. 

Со
ці

ал
ьн

а 

Підвищена 
довіра 

Інклюзивна презентація фінансових та нефінансових 
показників підприємства, бізнес-моделі, ризиків та стратегії. 
Забезпечується синергія творчості та трудового потенціалу та 
мінімізація трансакційних витрат. 

2. 
Розвиток 

соціальної 
мережі 

Залучення партнерів до розробки та впровадження продукту, 
що сприяє розвитку партнерських мереж. Забезпечено 
необхідний рівень контакту з партнерами та клієнтською 
базою ринку. 

3. 

Со
ці

ал
ьн

а 

Соціальні 
норми, 

репутація 

Дотримання нормативних, податкових та інших вимог у 
галузі бухгалтерського обліку та звітності. Метою є 
запобігання можливим санкціям та іншим діям проти 
підприємства, які здатні впливати на репутацію підприємства 
як соціально відповідальної людини. Лояльність споживачів 
та стійке партнерство з контрагентами. 

4. Внутрішній 
контроль 

Розроблені системи, процеси та процедури управління 
ризиками, які дають змогу підвищити ефективність 
діяльності підрозділів, які ґенерують соціальний капітал. 

5. Внутрішня 
ревізія 

Існує безперервний процес аудиту діяльності підприємства, 
що підтверджує ефективну роботу з управління ризиками, 
процесів управління та внутрішнього контролю 
підприємства. 

6. 

Ек
он

ом
іч

ни
й 

Управління 
витратами 

Аналіз можливості зниження витрат при збереженні або 
підвищенні поточного рівня вартості. Передбачається 
безперервна ідентифікація та зниження витрат підприємства 
з одночасним вивільненням ресурсів для інвестування в 
інноваційні нематеріальні соціальні продукти, які здатні 
створити цінність для зацікавлених сторін. 

7. Ефективність 
інвестицій 

Оцінка доцільності вкладення коштів у конкретний продукт з 
урахуванням стратегії підприємства, пріоритетних варіантів, 
економічної ефективності, а також співвідношення між 
прийнятним прибутком та неприйнятними ризиками. 
Інвестування в продукт відповідає стратегії сталого розвитку. 
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Продовження табл.2.4.2 
1 2 3 4 

8. 

 

Фінансовий 
менеджмент 

Прозоре корпоративне управління всіма фінансовими 
питаннями, забезпечення зовнішніх та внутрішніх джерел 
фінансування бізнесу, включаючи управління валютними та 
процентними ставками, взаємодія з банківськими 
установами, управління фінансовими та грошовими 
потоками. Зацікавлені сторони всіх рівнів мають доступ до 
управлінської інформації. 

9. 

Те
хн

ол
ог

іч
на

 

Управління 
проєктами 

Розробити проєкт просування товару на ринку, щоб 
забезпечити доступність нових знань та ресурсів у потрібний 
час та місце для досягнення своєчасних, економічно 
ефективних та якісних результатів. 

10. Управління 
ресурсами 

Визначте пріоритети в забезпеченні ресурсами при прийнятті 
рішень в компанії. Це дозволяє підприємству ефективно 
керувати трансформацією або постійним удосконаленням 
продукції та процесів. Він забезпечує адаптацію ресурсів, 
систем та службовців, враховуючи стратегічні цілі та 
пріоритети підприємства. 

11. 
Створення 

інноваційних 
продуктів 

Збільшення частки нових технологій та збільшення кількості 
науково-технічних продуктів, що забезпечують створення 
нематеріального соціального надбання. 

 
Далі необхідно експертно визначити, наскільки 

конкурентоспроможний продукт, чи здатний він ґенерувати 
соціальний капітал та який рівень забезпеченості ресурсом 
необхідний для створення такого мережевого нематеріального 
активу. У табл. 3 представлені характеристики рівня соціальних 
нематеріальних активів та ресурсів, необхідних для створення 
таких активів для формування матриці «конкурентної переваги». 

Таблиця 2.4.3  
Рівні соціальних нематеріальних активів 

Рівень Характеристика рівня соціальних 
нематеріальних активів 

Характеристика рівня ресурсного 
забезпечення розвитку соціальних 

нематеріальних активів 
1 2 3 

Високий 
(А- 5) 

Підприємство має високий рівень 
конкурентних переваг, займає 
найвищі позиції на ринку; розвиток 
нематеріальних соціальних активів 
спрямований на підтримку лідерства 
на ринку. 
 
 

Високий рівень ресурсної 
підтримки розвитку 
нематеріальних соціальних 
активів; унікальність та складність 
копіювання ресурсів. 
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Продовження табл. 2.4.3 
1 2 3 

Достатній 
(B - 4) 

Підприємство має достатній рівень 
конкурентної переваги; рівень якості 
нематеріальних соціальних активів 
вище середнього по галузі; 
подальший розвиток нематеріальних 
соціальних активів необхідний для 
підтримки конкурентоспроможності. 

Підприємству надаються ресурси 
для розвитку нематеріальних 
соціальних активів; 
конкурентоспроможність 
забезпечується досить 
унікальними ресурсами. 

Середній 
(C - 3) 

Підприємство має мінімальний 
рівень конкурентної переваги та 
загалом відповідну якість 
нематеріальних соціальних активів; 
які забезпечують загальногалузевий 
рівень конкурентоспроможності; 
компанія потребує нових джерел 
формування соціального капіталу. 

Підприємству забезпечується 
мінімальний рівень ресурсів для 
створення нематеріальних 
соціальних активів; 
конкурентоспроможність 
підприємства на 
середньогалузевому рівні. 

Низький 
(D - 2) 

Погана якість використання 
нематеріальних соціальних 
цінностей; низька 
конкурентоспроможність; компанія 
потребує джерел нематеріальних 
соціальних активів. 

Компанія не має достатніх 
ресурсів для створення якісних 
нематеріальних соціальних 
активів; низькі темпи 
інноваційного розвитку 
підприємства. 

Кризовий 
(Е - 1) 

Критично низька якість 
нематеріальних соціальних активів; 
соціальний капітал не створює 
конкурентної переваги. 

Підприємство не має ресурсів для 
підтримки розвитку 
нематеріальних соціальних 
активів; необхідність пошуку 
джерел ресурсів для формування 
соціального капіталу. 

 
Дається експертна оцінка ролі соціальних нематеріальних 

активів підприємства в отриманні прибутку (табл. 2.4.4). 
Таблиця 2.4.4 

 Матриця конкурентних переваг 
Показники Ресурси для створення нематеріальних активів 

Рівень 
нематеріаль
них активів 

Рівні Кризовий Низький Середній Достатній Високий 

Кризовий EE -2 ED - 3 EС - 4 EB - 5 EA - 6 

Низький DE - 3 DD - 4 DC - 5 DВ - 6 DА - 7 

Середній CE - 4 CD - 5 СС - 6 СВ - 7 CA - 8 

Достатній BE - 5 BD - 6 ВС - 7 BB - 8 BA - 9 

Високий AE - 6 AD - 7 АС - 8 AB - 9 АА - 10 
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Сектори AE, BE, AD ілюструють високий рівень дисбалансу 
рівня розвитку та ресурсного забезпечення розвитку 
нематеріальних соціальних активів підприємства. Незважаючи на 
високий рівень розвитку нематеріальних соціальних активів, 
відсутність достатніх ресурсів утруднює підтримку досягнутого в 
майбутньому рівня та перешкоджає використанню потенціалу 
таких активів в інноваційному процесі підприємства. 

Сектори EA, EB, DA також вказують на дисбаланс рівня 
розвитку та ресурсного забезпечення розвитку нематеріальних 
соціальних активів підприємства. Однак їх низький рівень 
розвитку, враховуючи високий рівень ресурсного забезпечення 
розвитку нематеріальних соціальних активів, характеризує 
наявність багатьох можливостей для підвищення рівня розвитку 
нематеріальних соціальних активів підприємства в умовах 
ефективного використання наявних ресурсів. 

Припустимо, що загальні результати оцінки конкурентних 
переваг виглядають так, як показано в табл. 2.4.5. 

Таблиця 2.4.5 
 Результати оцінки конкурентних переваг 

Конкурентні переваги Продукт А Продукт B 
Соціальна мережа DD - 4 AB - 9 
Довіра СС - 6 CD - 5 
Соціальні норми DD - 4 DE - 3 

Всього 14 17 

 
За результатами сформованої матриці ми маємо відповіді на 

такі взаємопов’язані питання: а) ступінь, в якому кожна 
конкурентна перевага підприємства впливає на рентабельність 
кожної із створених продуктів; б) рентабельність якого товару (А 
або В) більше визначається мережевими нематеріальними 
активами підприємства? У нашому випадку, наприклад, 
рентабельність товару Б значно більше залежить від 
нематеріальних активів підприємства, ніж прибутковість товару 
А. 
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1.Визначення ролі сфери конкурентних переваг у 
виробництві та реалізації продукції. Цей етап роботи можна 
назвати «проміжним», оскільки тут дані попередньої таблиці 
оцінюються у відсотках. Тобто обчислюється частка 
конкурентної переваги кожного товару. Передбачається, що 
визначені відсотки і є роль того чи іншого чинника конкурентної 
переваги у формуванні рентабельності від конкретного товару 
(табл. 2.4.6). 

Таблиця 2.4.6 
 Частка конкурентних переваг у продуктах «А» та «В» 

Конкурентні переваги Продукт А Продукт B 
Соціальна мережа 28% 53% 
Довіра 44% 30% 
Соціальні норми 28% 17% 
Всього 100% 100% 

 
2. Розподіл валового прибутку за ключовою конкурентною 

перевагою, маючи на увазі, що рентабельність товару А 
становила 6 млн., а рентабельність продукту В відповідно 10 млн. 
(табл. 2.4.1). Розподіл буде таким (табл. 2.4.7). 

Таблиця 2.4.7 
 Розподіл прибутку для конкурентної переваги 

Конкурентні 
переваги 

Продукт А, млн. Продукт В, млн. 
Частка конкурентної 

переваги у прибутку,% 
Соціальна мережа (6,0 * 28%) = 1,7 (10,0 * 53%) = 5,3 43.7 
Довіра (6,0 * 44%) = 2,6 (10,0 * 30%) = 3,0 35,0 
Соціальні норми (6,0 * 28%) = 1,7 (10,0 * 17%) = 1,7 21.3 
Всього 6,0 10,0 100 

 
Аналіз даних таблиці дозволяє зробити висновок про 

наступне. Найбільш вигідною конкурентною перевагою для 
продукту А є високий рівень довіри (2,6); найбільш вигідною 
конкурентною перевагою для продукту B є мережеві зв’язки 
(5,3). З нематеріальних соціальних активів прибуток 
підприємства більшою мірою забезпечується ефективністю 
соціальної мережі (43,7%) та високим рівнем довіри (35,0%). 
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Розвиток гудвілу (21,3%) вимагає значних додаткових зусиль усіх 
суб’єктів управління. 

3. Далі, потенціал сфери конкурентних переваг слід 
розраховувати у відсотках від очікуваного приросту прибутку 
підприємства за рік. Розрахунок потенціалу основних 
конкурентних переваг підприємства полягає у визначенні 
відсотка очікуваного приросту валового прибутку за рік за 
рахунок розглянутих нематеріальних активів. Щорічні темпи 
приросту та зростання виробництва обчислюються на основі 
поточної внутрішньої інформації компанії. Результати 
розрахунків представлені в табл. 2.4.8. 

Таблиця 2.4.8 
Потенціал конкурентної переваги 

 2022 рік 2021 рік Щорічні темпи 
зростання 

Динамі
-ка 

Потен-
ціал 

П
ро

ду
кт

 A
 

П
ро

ду
кт

 B
 

В
сь

ог
о 

П
ро

ду
кт

 А
 

П
ро

ду
кт

 B
 

В
сь

ог
о 

П
ро

ду
кт

 А
 

П
ро

ду
кт

 B
 

- - 

Загальний 
прибуток 

5.4 13,0 18.4 6 10 16.0 -10% + 30% - - 

 
Соціальна 

мережа 
1.5 6.9 8.4 1.7 5.3 7,0 -10% + 30% 1.4 20% 

Довіра 2.4 3.9 6.3 2.6 3.0 5.6 -10% + 30% 0,7 12,5% 
Соціальні 

норми 
1.5 2.2 3.7 1.7 1.7 3.4 -10% + 30% 0,3 8,8% 

Всього 5.4 13,0 18,4 6,0 10,0 16.0 Х Х 2.4 15% 
 
У прикладі інтегральний відсоток дорівнює 15%. Як свідчать 

дані таблиці 8, серед 3 складових нематеріальних соціальних 
активів, що впливають на загальний прибуток, найсуттєвішим є 
вплив соціальних мереж. 

4. Оцінка довговічності та стійкості конкурентних переваг 
підприємства ґрунтується на внутрішній та зовнішній інформації. 
Враховуючи «матрицю конкурентних переваг» (табл. 2.4.4), які, 
як очікується, підприємство отримає від випуску нової продукції, 
розраховуються очікувані періоди ефективного використання 
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нематеріальних соціальних активів. Для визначення стійкості 
кожної з конкурентних переваг обов’язковим є проведення 
експертної оцінки. Параметри та показники цієї оцінки наведені в 
табл.2.4.9. 

Таблиця 2.4.9 
 Оцінка стійкості конкурентних переваг 

Конкурентні 
переваги 

Довговічність 
(оцінка 

попиту), років 

Стійкість (ресурс 
у певній галузі 
конкурентної 

переваги), років 

Пріоритет над 
конкурентами, 

років 

Середній 
результат, 

років 

Соціальна мережа 3 4 4 4 
Довіра 3 5 6 5 
Соціальні норми 2 2 3 2 

 
Оцінка стійкості конкурентних переваг має проводитись 

експертом, використовуючи критерії здатності продукту 
ґенерувати соціальний капітал (табл. 2.4.3) та рівні мережевих 
нематеріальних активів (табл. 2.4.4). Здійснення цієї оцінки має 
важливе значення, оскільки вона дозволяє прогнозувати цінність 
активів, які створюються в довгостроковій перспективі. 

Згідно з таблицею, найменш довговічним для підприємства є 
такий нематеріальний актив як соціальні норми, що 
представляється досить нестабільним елементом для його 
перспектив. Отримані середні результати служать наступним 
ключовим показником для розрахунку економічної цінності 
підприємства. Виходячи з цих показників, ми можемо вважати, 
що за інших рівних умов компанія може впевнено користуватися 
своїми конкурентними перевагами у вигляді соціальних активів 
протягом 3 років, при цьому підвищення показника соціальних 
норм може підвищити цей терміни. При цьому, важливим 
залишається проведення щорічного тесту на переоцінку. 

5. Розрахунок теперішньої вартості всіх елементів 
соціального капіталу підприємства, враховуючи, що вони будуть 
діяти в межах підприємства протягом трьох років. Передбачувана 
вартість елементів соціального капіталу підприємства з 
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урахуванням прогнозованої облікової ставки НБУ в розмірі 10%, 
представлена відповідно в табл. 2.4.10-2.4.12. 

Таблиця 2.4.10 
 Теперішня вартість соціальних мереж 

Рік Валовий прибуток, 
млн. грн Облікова ставка 

Теперішня вартість 
соціальних мереж, 

млн. грн 
2022 рік 8,40 1 / (1 + 0,1) 1 = 0,91 7,60 
2023 рік 10,08 1 / (1 + 0,1) 2 = 0,82 8,27 
2024 рік 12,10 1 / (1 + 0,1) 3 = 0,75 9,08 
Всього 30,58  24,95 
 
Згідно з табл. 2.4.10, теперішня вартість соціальних мереж, 

які підприємство планує використовувати протягом 3 років, 
оцінюється в 24,95 млн. грн. і ця сума повинна бути додана до 
балансової вартості соціального капіталу підприємства. 

Таблиця 2.4.11 
 Теперішня вартість довіри 

Рік Валовий прибуток, 
млн. грн Облікова ставка Теперішня вартість 

довіри, млн. грн 
2022 рік 6,30 1 / (1 + 0,1) 1 = 0,91 5,73 
2023 рік 7,09 1 / (1 + 0,1) 2 = 0,82 5,81 
2024 рік 7,98 1 / (1 + 0,1) 3 = 0,75 5,99 
Всього 21,37  17,53 
 
Таким чином, що теперішня вартість довіри, яку керівництво 

та персонал підприємства планують утримувати на рівні, який не 
зменшуватиметься протягом щонайменше 3-х років, становить 
17,53 млн. грн., що також збільшуватиме балансову вартість 
активів підприємства. 

Таблиця 2.4.12. 
 Теперішня вартість соціальних норм 

Рік Валовий прибуток, 
млн. грн Облікова ставка 

Теперішня вартість 
соціальних норм, 

млн. грн 
2022 рік 3,70 1 / (1 + 0,1) 1 = 0,91 3,37 
2023 рік 4,03 1 / (1 + 0,1) 2 = 0,82 3,30 
2024 рік 4,38 1 / (1 + 0,1) 3 = 0,75 3,29 
Всього 12,11  9,96 
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За рахунок соціальних норм вартість компанії зросте ще на 
9,96 млн доларів. Загальна дисконтована вартість елементів 
соціального капіталу підприємства наведена в табл. 2.4.13. 

Таблиця 2.4.13 
 Теперішня вартість елементів соціального капіталу 

підприємства 
Конкурентні переваги Нинішня вартість, млн. грн Питома вага,% 

Соціальна мережа 24,95 48 
Довіра 17,53 33 
Соціальні норми 9,96 19 
Всього 52,44 100 

 
Таким чином, загальна теперішня вартість елементів 

соціального капіталу підприємства становить 52,44 млн. грн. Проте, 
дана величини повинна щороку підлягати тестуванню та переоцінці, 
враховуючі реальні показники діяльності підприємства. Адже в 
іншому випадку соціальний капітал може стати інструментом 
маніпулювання показниками фінансового стану підприємства та 
інструментом введення в оману потенційних інвесторів ті інших 
заінтересованих осіб. 

Запропонований підхід до визначення вартості соціального 
капіталу підприємства дозволяє сформувати підходи до 
відображення мережевих нематеріальних активів підприємства та 
модель бухгалтерського обліку соціального капіталу. В такому 
підході вважаємо за доцільне виокремити три пов’язані з 
існуванням соціального капіталу факти господарського життя: 1) 
створення мережевих нематеріальних активів; 2) проведення 
переоцінки мережевих нематеріальних активів; 3) відображення 
соціального капіталу в обліку. 

При розробці моделі бухгалтерського обліку соціального 
капіталу ми пропонуємо вдосконалити підхід, який 
використовується для обліку гудвілу відповідно до МСФЗ. В 
сучасній практиці інтегрованого звітування спостерігається 
тенденція щодо відображення соціально-репутаційного капіталу, 



170 

такі ж рекомендації запропоновані і Міжнародною радою з 
інтегрованої звітності (IIRC) [7]. При цьому в рекомендаціях 
зазначено, що підприємства можуть розглядати відносини як 
окремий капітал, як частину людського чи інтелектуального 
капіталу, або як невід'ємну частину окремих капіталів. 
Аналогічно, нематеріальні активи, пов’язані з брендом і 
репутацією (частина інтелектуального капіталу в Prototype 
Framework), можна вважати окремими капіталами, частиною 
інших капіталів або перетинаючи ряд окремих капіталів. 

Для відображення згаданих фактів щодо мережевих 
нематеріальних активів та соціального капіталу запропоновано 
використовувати субрахунок 126 «Мережеві нематеріальні 
активи», де за дебетом відображатимуться операції, що 
спонукали до збільшення вартості цих активів, відповідно, по 
кредиту – господарські операції, що вказують на зниження 
балансової оцінки мережевих нематеріальних активів. Проте, 
слідуючи принципу подвійного запису, потрібно також мати 
рахунок, який би вказував на джерело їх утворення, його 
приросту та знецінення. В такому випадку, при створенні ми 
пропонуємо використовувати рахунок 154.1 «Придбання 
(створення) нематеріальних активів». Але важливим є здатність 
мережевих нематеріальних активів до формування соціального 
капіталу. Враховуючи запропонований в попередньому пункті 
метод оцінки «Value explorer», ми пропонуємо здійснювати 
щорічний тест на переоцінку активів, які обліковують на рахунку 
126 «Мережеві нематеріальні активи» і у випадку встановлення 
факту ґенерування додаткових економічних вигід, вартість 
дооцінки/уцінки відображати на рахунку 192 «Соціальний 
капітал». 

Існуючі методики обліку нематеріальних активів, гудвілу та 
ділової репутації мають низку недоліків, перш за все ці недоліки 
пов’язані з обліковим відображенням та оцінкою сучасних 
нематеріальних об’єктів обліку, які є головними джерелами 
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створення додаткової вартості в сучасній економіці. Ця ж 
проблема є характерною і для методики відображення в 
бухгалтерському обліку соціального капіталу та мережевих 
нематеріальних активів. Ми вважаємо, що запропоновані підходи 
згідно МСФЗ на сьогодні є найбільш оптимальними, серед усіх 
інших, що є нормативно задекларовані. Так, в МСФЗ 3 
«Об’єднання бізнесу» [4] є норма, яка пов’язана з оцінкою 
гудвілу та визначає, що значна частина вартості гудвілу підлягає 
капіталізації, а тому в майбутньому буде рекапіталізована 
шляхом амортизації в залежності від одиниці яка його ґенерує. 
Такий підхід є коректним в плані того, що він дозволяє адекватно 
оцінити життєвий цикл об’єктів, які ґенерують гудвіл, при цьому 
не створюючи штучні вартісні величини. Одночасно з цим 
обов’язковим є проведення щорічного тесту на знецінення, але 
Стандартами дозволяється лише зменшувати вартість. Таким 
чином, тестування на знецінення, яке пропонується 
Міжнародними стандартами, не дозволяє повноцінно 
відображати в обліку операції, які пов’язані з гудвілом, 
дозволяючи лише можливість поступового зниження його 
вартості або швидкого знецінення. Основною проблемою є 
складність в здійсненні оцінки в момент повного списання 
вартості гудвілу, оскільки будь-які негативні зовнішні та 
внутрішні фактори, які виникають на підприємстві обов’язково 
повинні вплинути на гудвіл. При цьому відновлювати чи 
коригувати збиток від знецінення гудвілу, відповідно до МСФЗ 
№36 [3], заборонено, тобто будь-які можливі позитивні моменти 
від володіння гудвілом, зокрема, здатності приносити 
надприбутки ніж прогнозувалися стандарти не розглядають. 

Запропонована нами узагальнена модель бухгалтерського 
обліку соціального капіталу представлено на рис. 2.4.1. 

Запропонований варіант обліку в повній мірі відповідає 
економічному змісту рахунків 19 «Гудвіл» та 12 «Нематеріальні 
активи», що передбачений діючим Планом рахунків  
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бухгалтерського   обліку, але для повного його законності 
потрібно внести відповідні доповнення, зокрема створення 
додаткових субрахунків. 

Соціальний капітал підприємства – це ресурс у формі сформованих, 
постійних, усталених форм високоефективних соціально-економічних 
взаємодій, що мають економічну цінність і використовуються в 
господарській діяльності для отримання економічних вигід у майбутньому. 

Критерії для відображення в обліку: 
 контроль (підприємство має контролювати створений актив та нести 

ризики з його втрати); 
 оцінка (створений актив може бути ідентифікований, а його вартість 

достовірно визначена) 
 існує впевненість в тому, що використання створеного активу принесе 

економічні вигоди. 

Зміст операції Дт Кт 
Створення мережевого нематеріального активу 154.МНА 685,641  
Введено в експлуатацію мережевий нематеріальний 
актив  

126 154.МНА 

Щорічне проведення тесту на знецінення. Можливість віднесеної суми дооцінки до 
соціального капіталу, використовуючи критерії запропоновані у вдосконаленому 

методі Value explorer та метод експертних оцінок 
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Звітність, яка містить інформацію про усі операції, що стосувались створення 
мережевих нематеріальних активів та соціального капіталу 

Зміст операції Дт Кт 
В результаті проведеної переоцінки, суму дооцінки 
віднесено на соціальний капітал 192.СК 412 

В результаті проведеної переоцінки, суму уцінки 
віднесено на соціальний капітал 412 192.СК 

Джерело: власна розробка автора 
Рис. 2.4.1. Модель бухгалтерського обліку соціального капіталу 

підприємства 
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Попередньо зазначені твердження та припущення дають 
можливість сформувати методичний підхід обліку соціального 
капіталу. 

Створення мережевих нематеріальних активів представлене в 
табл. 2.4.14. Вартість створення мережевих нематеріальних 
активів наведено в табл. 2.4.13. 

Таблиця 2.4.14 
 Підхід до відображення мережевих нематеріальних 

активів підприємства 
Зміст операції Дт Кт 

Створення мережевого нематеріального активу 154.МНА 685,641… 
Введено в експлуатацію мережевий нематеріальний актив 126 154.МНА 

 
При формуванні фінансової звітності операція з 

відображення соціального капіталу повинна відображатися за 
статтями «Гудвіл» та «Нематеріальні активи» в розділі 
«Необоротні активи». Зміни викликані відображенням 
соціального капіталу у формі №1 «Звіт про фінансовий стан» 
відображено у табл. 2.4.15. 

Таблиця 2.4.15 
 Витяг з форми №1 «Звіт про фінансовий стан» 

підприємства-покупця 
Стаття Сума Стаття Сума 

Актив Пасив 
І. Необоротні активи І. Власний капітал 

Нематеріальні активи … Статутний капітал … 
Основні засоби … Додатковий капітал + 
Гудвіл + Резервний капітал … 
Всього за розділом: … Всього за розділом: … 

 
Таким чином, при застосуванні такого підходу відображення 

соціального капіталу в обліку і звітності щорічно буде 
переглядатись факт, що підприємство здійснило економічно 
вигідну інвестицію в створення мережевого нематеріального 
активу. Такі зміни однозначно позитивно впливають на 
економічні показники підприємства та його фінансовий стан. 
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Результат від капітальних інвестицій в даному випадку чітко 
відстежується, більше того, соціальний капітал прямо пов’язаний 
з ефективністю цих інвестицій. 

Ми пропонуємо здійснювати дооцінку мережевих 
нематеріальних активів використовуючи критерії здатності 
продукту ґенерувати соціальний капітал та на основі методу 
експертних оцінок та методу «Value explorer» як було 
запропоновано вище та приймати рішення коригування суми 
дооцінки/уцінки на рахунку 192 «Соціальний капітал». 

Для представлення прикладу відображення соціального 
капіталу в бухгалтерському обліку запропоновано змоделювати 
ситуацію, використовуючи дані звітності ТОВ «Софтсерв 
технології» за допомогою сервісу «You Control» [1]. Станом на 31 
грудня 2020 року вартість нематеріальних активів становить 14,3 
тис. грн. При цьому «Звіт зі сталого розвитку» компанії за той 
самий період [2] містить інформацію, що підприємство витратило 
на реалізацію різних соціальних ініціатив близько 24,5 млн. грн. 
Це підтверджує нашу гіпотезу про те, що підприємства списують 
на витрати інвестиції, які варто розглядати як мережеві 
нематеріальні активи. 

Таким чином, представлена звітність ТОВ «Софтсерв 
технології» може бути відкоригована в частині збільшення 
величини прибутку, оскільки підприємство списало на витрати 
інвестиції в соціальні заходи. Також зміниться вартість 
необоротних активів в частині мережевих нематеріальних активів 
та соціального капіталу. По-перше, доцільно виокремити 
мережеві нематеріальні активи з загальної вартості 
нематеріальних активів підприємства; по-друге, вартість 
мережевих нематеріальних активів та соціального капіталу 
зросте, оскільки будуть капіталізовані витрати на соціальні 
заходи. Моделювання змін представлено в табл. 2.4.16. 
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Таблиця 2.4.16 
 Коригування результатів попередніх періодів 

Зміст операції Дт Кт Сума, 
тис. грн 

Виокремлено вартість мережевих 
нематеріальних активів у складі нематеріальних 
активів 

126 12n* 7 

Відображено капіталізацію витрат на створення 
мережевих нематеріальних активів та 
збільшення прибутку 

126 44 
24 500 

Донараховано податок на прибуток 44 641 4 410 
*частина вартості мережевих нематеріальних активів, яка має бути виокремленазі 

складу нематеріальних активів, які відображені на інших субрахунках рахунку 12. 
 
Важливо зазначити, що такі коригування можна провести 

одноразово і лише для тих підприємств, які вже створювали 
мережеві нематеріальні активи. У випадку, коли підприємство 
лише починає працювати над створенням мережевих 
нематеріальних активів, то капіталізація має здійснюватись 
одразу, як запропоновано на рис. 2.4.1. Проведення таких 
процедур не заборонене та дозволяється вітчизняними та 
міжнародними регламентними нормами. 

Здійснивши розрахунок вартості соціального капіталу ТОВ 
«Софтсерв технології» з використанням методу «Valuee xplorer», 
було встановлено, що вартість соціального капіталу становить 
52,44 млн. грн. Відповідно до запропонованої моделі обліку 
необхідно провести його дооцінку мережевих нематеріальних 
активів та відобразити різницю на рахунку 192 «Соціальний капітал 
підприємства» на суму 27,94 млн.грн. (табл. 2.4.17). 

Таблиця 2.4.17 
 Відображення вартості соціального капіталу 

Зміст операції Дт Кт Сума, тис. грн 
Відображено вартість соціального капіталу 192 412 27 940 

 
Використання запропонованого підходу на практиці 

дозволить уникнути суперечностей, які присутні в діючих 
національних та міжнародних стандартах, а головне мінімізувати 
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невизначеність, яка характерна регулюючим нормативним 
документам. Таким чином, даний підхід здатний підвищити рівень 
достовірності фінансових показників підприємства та зробить 
процедуру визнання і оцінки соціального капіталу прозорою і 
доступною. 

Таким чином, запропоновані зміни до відображення 
соціального капіталу в бухгалтерському обліку вплинуть на 
представлення інформації не лише про фінансово-економічний 
стан підприємства, але і про його соціально-економічне значення 
та джерела утворення доданої вартості. 

При відображенні соціального капіталу підприємства 
висувається нова вимога до системи управління: підвищення рівня 
довіри як елемента соціального капіталу (довіра до інституцій, 
довіра між контрагентами). Підвищення якості звітності та рівня її 
інформативності для всіх груп заінтересованих осіб важливе у 
процесі формування соціального капіталу, оскільки він 
утворюється в результаті стабільної партнерської взаємодії. 

Запропонований обліковий підхід до відображення 
соціального капіталу підприємства в обліку не лише відповідає 
вимогам сучасного законодавства, але і вдосконалює його в 
частині розкриття інформації про всі види господарського життя 
підприємства. Зокрема, запропонована методика та вимоги «Звіту 
з управління» та «Звіту про платежі на користь держави» є 
важливим кроком до впровадження українськими підприємствами 
практики інтегрованого звітування. 

 
Література: 
1. Дані фінансової звітності ТОВ «Софтсерв технології». You 

Control. Режим доступу: 
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/38821791/. 

2. Звіт зі сталого розвитку 2020. ТОВ «Софтсерв технлогії». 
Режим доступу: https://www.softserveinc.com/uk-ua/corporate-social-
responsibility/csr-report-2021. 



177 

3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 
«Зменшення корисності активів», редакція від 01.01.2012. Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_047. 

4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 «Об’єднання 
бізнесу», редакція від 01.01.2012. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_006#Text. 

5. Andriessen D. Implementingthe KPMG Value Explorer: 
Critical success factors for applying IC measurement tools. Journal of 
Intellectual Capital 2005, Vol 6:4, pp. 474-488. 

6. Bhandari, H. Yasunobu, K. (2009) What is social capital: A 
comprehensivere view of the concept. Asian Journal of Social Science, 
37, pp. 480-510. doi:10.1163/156853109X436847. 

7. Capitals Background Paper for <IR>. IIRC. Режим доступу: 
https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/03/IR-
Background-Paper-Capitals.pdf. 

8. Cohen D., Prusak L. In Good Company: How Social Capital 
Makes Organizations Work. Boston, MA, Harvard Business School 
Press, 2001, 224 p. 

9. Coleman, J. Social Capital in the Creation of Human Capital. 
In: P. Dasgupta, I. Serageldin (Eds.). Social Capital: A Multifaceted 
Perspective. Washington DC, The World Bank, 2000, 440 p. 

10. Elvin Afandi&Majid Kermani&Fuad Mammadov. Social 
capital and entrepreneurial process, International Entrepreneurship and 
Management Journal, Springer, 2017, vol. 13(3), pp. 685-716. doi: 
10.1007/s11365-016-0421-8. 

11. Garrigos-Simon F.J., Botella-Carrubi M.D., Gonzalez-Cruz 
T.F. Social Capital, Human Capital, and Susta inability: A 
BibliometricandVisualizationAnalysis. Sustainability, 2018, 10, 4751. 
doi: 10.3390/su10124751. 

12. Guillén, L. A., Wallin, I. And Brukas, V. Social capital in 
small-scale forestry: A local case study in Southern Sweden, Forest 
Policy and Economics, 2015 53, pp. 21–28. doi: 
10.1016/j.forpol.2014.12.006. 



178 

13. Hu, L. Human capital, social capital, and economic growth: 
Evidence from paneldata in china. Paper presented at the 2011 
International Conference on E-Business and E-Government, ICEE2011. 
2011, Proceedings, 3275-3278. 

14. Knoke, D. Organizing for Collective Action: The Political 
Economies of Associations. NewYork, Aldinede Gruyter, 1990, 258 p. 

15. Łopaciuk-Gonczaryk B. Does participation in social networks 
foster trustand respect for othe people – evidence from Poland, 
Sustainability, nr 11(6)/2019, 1733, p. 1-25. 

16. Portela, M., Neira, I., &Salinas-Jiménez, M.M. Social capital 
and subject ivewellbeing in Europe: A new approach on social capital. 
Social Indicators 

17. Putnam R.D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of 
American Community. NewYork: S. Schuster, 2000, p. 217. 

18. Roslinda E. Social capital of the community in the management 
of Danau Sentarum National Park, West Kalimantan, Indonesia. 
Biodiversitas 19: 2018, pp. 1249-1257. 

19. Saukani, N., &Ismail, N.A. Identify in the components of social 
capital by categorical Principal Component Analysis (CATPCA). Social 
Indicator Research, 2019, 141, pp. 631 - 655. doi.org/10.1007/s11205-
018-1842-2. (ISI-Indexed). 

20. Sugie Lee, Chisun Yoo. Neighborhood Built Environments 
Affecting Social Capital and Social Sustainability in Seoul, Korea. 
Sustainability, 2016, 8(12). 1346 p. doi: 10.3390/su8121346. 

21. Woolcock, M.&Narayan, D. Social capital: implications for 
development theory, research and policy. World Bank Research 
Observer, 2000, vol. 15, no. 2, pp. 225-249. 

© Д.М. Захаров, І.В. Орлов 



179 

Тивончук О.І., Барановська С.П. 
2.5. ПРИНЦИПИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У 

НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
Сьогодні основним завданням України є перемога у війні з 

російським агресором, а також забезпечення відновлення й 
сталого розвитку вітчизняної економіки у тісній співпраці з 
міжнародними партнерами. Набуття Україною 23 червня 2022 р. 
статусу країни кандидата на вступ до Європейського Союзу, а до 
цього – підписання у 2014 р. Угоди про асоціацію з ЄС, зумовлює 
необхідність подальшої гармонізації українського законодавства 
із законодавством ЄС, зокрема у сфері нефінансової 
корпоративної звітності.  

Практика розкриття компаніями нефінансової інформації 
активно розвивається вже більше чотирьох десятиріч. Проте 
донедавно нефінансова звітність мала виключно чи переважно 
добровільний характер. На відміну від фінансової звітності, яка 
регулюється Міжнародними та національними стандартами, у 
сфері нефінансової звітності існують десятки різноманітних 
конкуруючих та доповнюючих ініціатив, стандартів та 
рекомендацій. Ситуація почала швидко змінюватися лише 
протягом останнього десятиліття. Так, Директивою ЄС «Про 
річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та 
пов’язану звітність певних типів підприємств» 2013/34/ЄС було 
встановлено, що компанії зобов’язані складати звіт керівництва, 
який містить «аналіз як фінансових, так і, якщо це доречно, 
нефінансових ключових показників результативності, 
релевантних відповідному бізнесу, у тому числі інформацію, що 
стосується питань навколишнього середовища та працівників» 
[1], а для підприємств – емітентів, допущених до торгів на 
регульованих ринках капіталу країн ЄС цінних паперів, 
встановлена необхідність доповнення звіту керівництва 
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інформацією про корпоративне управління (Corporate governance 
statement) (табл.2.5.1).  

Таблиця 2.5.1 
Звіт керівництва та його складові елементи в країнах ЄС 

(згідно з Директивами 2013/34/ЄС та 2014/95/ЄС) 
Суб’єкти господарювання, 

які подають звіт Загальні вимоги щодо змісту 

1 2 
Звіт керівництва  (Management report) 

Малі, середні та великі 
підприємства, при цьому 
малі підприємства можуть 
бути звільнені від подання 
звіту, а середні – звільнені 
від подання нефінансової 
частини звіту 
 

Звіт керівництва повинен містити достовірний огляд, 
збалансований та комплексний аналіз розвитку, 
результатів діяльності та стану підприємства, а також 
характеристику основних ризиків та невизначеностей, з 
якими воно стикається, відповідно до масштабів та 
складності бізнесу.  

Аналіз має включати як фінансові, так і, якщо це 
доречно, нефінансові ключові показники 
результативності, релевантні відповідному бізнесу, у тому 
числі інформацію, що стосується екологічних аспектів та 
працівників. У звіті також мають бути відображені: 

- вірогідні перспективи подальшого розвитку; 
- діяльність у сфері досліджень та розробок; 
- інформація щодо придбання власних акцій; 
- наявність у підприємства філій;  
- інформація стосовно застосування підприємством 

фінансових інструментів, якщо це істотно для оцінки його 
активів, зобов'язань, фінансового стану, доходів чи 
витрат; 

- цілі та політика управління фінансовими ризиками 
підприємства;  

- схильність підприємства до цінового, кредитного 
ризику, ризику ліквідності та грошових потоків 

Нефінансовий звіт (Non-financial statement) 

Великі підприємства, що 
становлять суспільний 
інтерес, у яких середня 
кількість працівників 
перевищує 500 осіб 
 
 

Інформація, необхідна для розуміння розвитку 
підприємства, результатів його діяльності, стану та 
впливу, як мінімум, у таких сферах, як екологічна, 
соціальна та питання зайнятості, повага до прав людини, 
боротьба з корупцією та хабарництвом, у тому числі:  

- короткий опис діючої бізнес-моделі підприємства; 
- опис політик, яких дотримується підприємство щодо 

вищевказаних сфер, включаючи запроваджені процеси 
дью ділідженс; 
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Продовження табл. 2.5.1 
1 2 

 - результати реалізації цих політик; 
- основні ризики, пов’язані із зазначеними питаннями, 

які виникають у зв’язку з діяльністю компанії, 
включаючи, у відповідних випадках і відповідному обсязі, 
його комерційні відносини, продукцію та послуги, які 
можуть спричинити значні несприятливі наслідки у 
вищевказаних сферах, а також інформацію щодо 
управління цими ризиками;  

- основні нефінансові показники результативності, 
відповідні конкретному виду діяльності 

Звіт про корпоративне управління (Corporate governance statement) 

Підприємства - емітенти 
цінних паперів, 
допущених до торгів на 
регульованих ринках 
капіталу ЄС 

Інформація щодо дотримання відповідного кодексу 
корпоративного управління (яким керується підприємство 
або добровільно вирішило застосовувати); практика 
корпоративного управління, яка застосовується понад 
вимоги національного законодавства; 

характеристика системи внутрішнього контролю та 
управління ризиками підприємства стосовно фінансової 
звітності; 

діяльність зборів акціонерів та їх основні 
повноваження, права акціонерів і способи їх реалізації;  

склад та діяльність адміністративних, керівних та 
наглядових органів та їх комітетів; 

політика різноманіття, яка проводиться на 
підприємстві стосовно адміністративних, керівних та 
наглядових органів, у таких аспектах, як, наприклад, вік, 
стать або освіта й професійний досвід; цілі, шляхи 
реалізації та результати цієї політики  

Джерело: складено авторами на основі [1;2] 
 
Важливість розкриття інформації про соціальні та екологічні 

аспекти сталого розвитку з метою виявлення ризиків, які 
загрожують стійкості підприємства, та підвищення довіри 
інвесторів й споживачів було визнано двома резолюціями 
Європейського парламенту від 6 лютого 2013 р.: «Корпоративна 
соціальна відповідальність: підзвітна, прозора і відповідальна 
підприємницька поведінка та стале зростання» та «Корпоративна 
соціальна відповідальність: просування інтересів суспільства і 



182 

шлях до сталого та інклюзивного відновлення» [3;4].  
Поворотним моментом, що змінив спосіб, у який компанії в 

ЕС розкривають свою нефінансову інформацію і звітують з 
соціальних, екологічних та управлінських питань, стало 
прийняття у 2014 р. Європейською Комісією Директиви «Про 
розкриття нефінансової інформації та інформації щодо 
різноманіття певними великими компаніями і групами» 
2014/95/ЄС [2], яку у міжнародній практиці частіше називають 
Директивою про нефінансову звітність (Non-Financial Reporting 
Directive). Цим нормативним документом було визначено, що з 
метою підвищення узгодженості та порівнянності нефінансової 
інформації, яка розкривається в ЄС, до звіту керівництва 
необхідно включати або публікувати окремо нефінансовий звіт. 
Такий звіт повинен містити інформацію, що стосується, як 
мінімум, таких аспектів, як екологія, соціальна сфера та 
зайнятість, повага до прав людини, боротьба з корупцією та 
хабарництвом (табл.2.5.1). Визначені вимоги розповсюджуються 
на певні великі компанії, у яких середня кількість працівників 
протягом фінансового року перевищує 500 осіб. Станом на 
початок 2022 р. цей критерій охоплював близько 11700 компаній 
і груп у всьому ЄС, у тому числі: компанії, зареєстровані на 
фондових біржах, банки, страхові компанії, інші компанії, 
визначені національними органами влади, як компанії, що 
становлять суспільний інтерес [5]. Важливо також зауважити, що 
«нефінансовий звіт» – це широке поняття, яке охоплює різні види 
звітів: звіт зі сталого розвитку, звіт з корпоративної соціальної 
відповідальності, соціальний звіт, екологічний звіт, інтегральний 
звіт тощо [6, с.528]. 

Директива 2014/95/ЄС стала спробою гармонізувати та 
вдосконалити нефінансову звітність у європейських країнах 
шляхом встановлення певних мінімальних правових вимог та 
зробити її обов’язковою. На думку ряду дослідників [7;8], цей 
нормативний акт був прийнятий для подальшої легітимізації та 
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інституціоналізації нефінансової звітності, посилення її значення, 
важливості, як для компаній, так і для інвесторів та інших 
зацікавлених сторін.  

У червні 2017 р. Європейська комісія опублікувала 
Рекомендації щодо нефінансової звітності (методологія розкриття 
нефінансової інформації) C/2017/4234 (далі – Рекомендації 
Європейської комісії) з метою допомогти компаніям розкривати 
високоякісну, доречну, корисну, узгоджену та більш співставну 
нефінансову (екологічну, соціальну та пов’язану з управлінням) 
інформацію таким чином, щоб сприяти стійкому та гармонійному 
зростанню й зайнятості, а також забезпечувати прозорість для 
зацікавлених сторін [9]. Ці рекомендації не є обов’язковими, і 
компанії мають право на подання належної інформації у спосіб, 
який вони вважають найдоцільнішим, використовуючи 
міжнародні, європейські чи національні рекомендації відповідно 
до особливостей діяльності та бізнес-середовища. Рекомендації 
Європейської комісії надають роз’яснення та уточнення щодо 
цілей та змістового наповнення нефінансових звітів, а також 
представляють принципи розкриття нефінансової інформації 
відповідно до законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку 
та звітності (рис. 2.5.1). 

Принцип можна розглядати як твердження, яке сприймається 
як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане 
[10, c. 32]. Коли мова йде про принципи складання нефінансової 
звітності, то маються на увазі базові, вихідні положення, які 
мають бути покладені в основу її підготовки. Тобто, принципи 
визначають засади, на яких має будуватися зміст звіту і які 
впливають на форму розкриття відповідної інформації [11, c. 
293]. 

Розглянемо склад та зміст принципів розкриття нефінансової 
інформації та підготовки нефінансової звітності, представлених у 
Рекомендаціях Європейської комісії, з метою їх критичного 
аналізу, можливого уточнення чи доповнення та формування 
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пропозицій щодо імплементації відповідних положень у 
вітчизняні нормативні документи.  

 

 
Рис. 2.5.1. Принципи підготовки нефінансової звітності 

згідно з Рекомендаціями Європейської комісії 
 

Перший принцип, визначений Рекомендаціями Європейської 
комісії, – це розкриття суттєвої інформації (disclose material 
information).  

Поняття суттєвості широко застосовується бухгалтерам, 
аудиторам та користувачам фінансової звітності. Стаття 2(16) 
Директива 2013/34/ЄС (так звана Директива про бухгалтерський 
облік) визначає суттєвість, як «статус інформації, ненаведення 
або викривлення якої може, згідно з обґрунтованими 
очікуваннями, вплинути на рішення, що приймаються 
користувачами на основі фінансової звітності підприємства» [1]. 
Загалом суттєвість є ключовим поняттям у світі звітності та 
відіграє важливу роль як у підготовці розкриття інформації, так і 
в її перевірці аудитором. Суттєвість використовується для 
«фільтрації» інформації, яка є або має бути доречною для 



185 

користувачів. Певна інформація вважається суттєвою, якщо вона 
може вплинути на прийняття рішення зацікавленими сторонами. 

Подібно до визначення Директиви 2013/34/ЄС, 
Концептуальна основа фінансової звітності МСФЗ представляє 
суттєвість як одну з фундаментальних якісних характеристик 
корисної фінансової інформації та як характерний аспект 
доречності: «Інформація є суттєвою, якщо її ненаведення, 
викривлення або завуальовування може, згідно з обґрунтованими 
очікуваннями, вплинути на рішення, що приймаються основними 
користувачами фінансової звітності загального призначення на 
підставі такої звітності, яка надає фінансову інформацію про 
конкретного суб'єкта господарювання, що звітує» [12]. 

Визначення суттєвості інформації у нефінансовій звітності є 
набагато складнішою проблемою, оскільки відсутня практика 
визначення фінансового порогу [13, с.14], існує ризик 
перевантаження звітів різноманітною й неоднорідною 
інформацією, вибірковості її представлення, виникнення різних 
суджень про суттєвість між різними стейкхолдерами тощо.  

Суттєвість не є чіткою концепцією і підлягає тлумаченню. 
Важливо не лише те, що мається на увазі під інформацією, але, 
головне, хто ідентифікується як зацікавлені сторони. Чи це лише 
особи, які приймають фінансові рішення, такі як інвестори та 
фінансисти? Чи вони також включають інші сторони, такі як 
співробітники, постачальники, клієнти та громади; тобто 
соціально-економічне середовище? Наступне питання полягає в 
тому, як інтерпретувати вплив. Чи це суто фінансове, з точки 
зору витрат чи відповідності – іншими словами, створення 
вартості для самої компанії? Або його слід розглядати з точки 
зору впливу на економіку, довкілля та людей? Саме через 
проблему оцінювання впливу починається плутанина навколо 
концепції суттєвості[14]. 

У Стандартах GRI (редакція 2021 р.) такий принцип 
розкриття інформації, як суттєвість відсутній. Разом з тим, 
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Стандарт GRI 1 «Основи» визначає поняття «суттєві теми» 
(material topics), як одну з базових концепцій, що лежить в основі 
звітності про сталий розвиток разом з такими концепціями, як 
«вплив», «дью ділідженс» та «стейкхолдер» [15]. У своїй 
діяльності організації стикаються з широким спектром тем, які 
можуть бути відображені у звіті, але пріоритет розкриття повинен 
надаватися саме суттєвим темам, тобто темам, які репрезентують 
найзначніший вплив організації на економіку, навколишнє 
середовище та людей, включаючи вплив на права людини. Ці 
впливи (наслідки) вказують на внесок організації у сталий 
розвиток та можуть бути фактичними чи потенційними, 
негативними чи позитивними, короткостроковими чи 
довгостроковими, навмисними чи ненавмисними, оборотними чи 
незворотними. При цьому ідентифікують їх із допомогою 
залучення зацікавлених сторін та процесу дью ділідженс. 

Особливо важливо розглянути питання інтерпретації та 
оцінювання суттєвості нефінансової інформації у контексті  
законодавства ЄС, а саме Директиви 2014/95/ЄС. У вимогах до 
звітності Директиви безпосередньо термін «суттєвість» або 
«суттєвий» не вживаються жодного разу, що, на думку окремих 
дослідників, є несподіваним, враховуючи критично важливу роль 
цього принципу як у бухгалтерському обліку в цілому, так і у 
нефінансовій звітності [16, с. 106]. Тим не менше, незважаючи на 
різні формулювання, декілька положень Директиви містять чітке 
посилання на принцип суттєвості. Ясності вимогам щодо 
звітності Директиви 2014/95/ЄС додають Рекомендації 
Європейської комісії. Незважаючи на нечіткий правовий статус і 
необов’язковість їх застосування, Рекомендації в окремих 
випадках використовують певні формулювання, які прямо 
стосуються терміну «суттєвість». Вони також демонструють, що 
у вимогах Директиви 2014/95/ЄС використовується декілька 
«типів» суттєвості, що тісно пов’язані між собою. 
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Рекомендації Європейської комісії роз’яснюють, що ст. 19a 
(1) Директиви 2014/95/ЄС запроваджує новий елемент, який слід 
брати до уваги під час оцінювання суттєвості, визначаючи, що 
інформація має бути представлена компанією «в обсязі, 
необхідному для розуміння її розвитку, результатів діяльності, 
стану та впливу діяльності компанії» [2], таким чином 
пов’язуючи суттєвість з доречністю інформації для її 
користувачів для прийняття рішень. Допомагає компанії оцінити, 
що саме робить інформацію суттєвою, глибоке розуміння 
ключових компонентів її ланцюжка створення вартості. 

Основне питання в цьому контексті стосується змісту 
інформації, яка підлягає оцінюванню, тобто, яка саме інформація 
може вважатися суттєвою. На основі цитованого вище положення 
ст. 19a (1) Директиви 2014/95/ЄС можна виокремити такі області: 

1) інформація, необхідна для розуміння розвитку, результатів 
діяльності та стану компанії; 

2) інформація, необхідна для розуміння впливу діяльності 
компанії, як мінімум, у таких сферах, як екологічна, соціальна та 
питання зайнятості, повага до прав людини, боротьба з корупцією 
та хабарництвом. 

Перший тип інформації пов’язує вимоги до нефінансової 
звітності із фінансовими аспектами, тоді як термін «вплив» є 
характерним для контексту звітності зі сталого розвитку та вимог 
стандартів GRI. Таким чином, як справедливо зазначають Й. 
Баумюллер та· М.-М. Шаффхаузер-Лінцатті, для цілей 
нефінансової звітності суттєвою вважається інформація, що 
відображає фінансову перспективу компанії та її вплив з точки 
зору зацікавлених сторін [16, с. 107]. 

Ст. 19a (1) (d) Директиви 2014/95/ЄС  встановлює також 
необхідність звітування про «основні ризики, пов’язані із 
зазначеними питаннями, які виникають у зв’язку з діяльністю 
компанії», а п. 8 загальних положень цього документу визначає 
цю вимогу до звітності як одну з найважливіших: «компанії, на 
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які поширюється дія цієї Директиви, повинні надавати адекватну 
інформацію щодо питань, які виокремлюються як такі, що, 
найімовірніше, призведуть до матеріалізації основних ризиків 
появи серйозних наслідків, поряд з тими, які вже 
матеріалізувалися». Це вимагає від компаній робити свої 
судження щодо суттєвості на основі двох аспектів: ймовірності 
виникнення та тяжкості впливу (наслідків). Директива не 
деталізує, який поріг слід застосовувати для оцінки ймовірності 
реалізації певного ризику. Видається доцільним встановлювати 
його на рівні більше 50%, за винятком випадків, коли серйозність 
наслідків для певного ризику є особливо високою, при цьому 
«серйозність таких наслідків слід оцінювати судячи з їхнього 
масштабу й небезпеки, яку вони несуть» [1]. Слід зауважити, що 
такий підхід до визначення суттєвості ризиків відрізняється від 
традиційної практики управління ризиками, яка, зазвичай, 
зосереджуються лише на ризиках для самої компанії [17]. 

У Рекомендація Європейської комісії підкреслюється, що 
суттєвість інформації необхідно оцінювати в контексті, 
враховуючи як зовнішні, так і внутрішні фактори. Основними 
такими факторами є бізнес-модель, стратегія та основні ризики; 
галузеві особливості; інтереси та очікування відповідних 
зацікавлених сторін; вплив діяльності; державна політика та 
нормативно-правове регулювання.  Інформація, яка може бути 
суттєвою в одному контексті, може не бути такою в іншому. 
Розглядаючи доцільність включення окремих питань у 
нефінансовий звіт, необхідно враховувати конкретні ситуації та 
галузеві особливості. Компанії, які працюють в одній галузі, 
мають, ймовірно, спільні екологічні, соціальні та управлінські 
проблеми, що пов’язані, наприклад, з ресурсами, які вони можуть 
використовувати для виробництва товарів і послуг, або з 
впливом, який вони можуть мати на людей, суспільство та 
навколишнє середовище. Тому може бути доречним 
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безпосередньо порівнювати відповідну нефінансову інформацію 
між компаніями, що працюють в одній галузі [9]. 

Наступним принципом, який виокремлюється у 
Рекомендаціях Європейської комісії, є вимога подавати 
інформацію правдиво, збалансовано та зрозуміло (fair, balanced 
and understandable). Правдиве подання та збалансованість 
трактується, як необхідність розглядати у нефінансовому звіті як 
позитивні, так і негативні аспекти діяльності, неупереджено 
оцінювати та представляти відповідну інформацію. При цьому 
нефінансовий звіт повинен враховувати всі доступні та надійні 
вхідні дані, беручи до уваги інформаційні потреби зацікавлених 
сторін. Користувачі інформації не повинні вводитися в оману 
суттєвими викривленнями, пропуском суттєвої інформації або 
розкриттям несуттєвої інформації, а факти повинні бути чітко 
відокремлені від поглядів чи інтерпретацій [9]. Рекомендації 
Європейської комісії вказують також можливі шляхи 
забезпечення більш правдивого (об’єктивнішого) та точнішого 
розкриття інформації, зокрема: 

- належні механізми корпоративного управління (наприклад, 
певні незалежні члени правління або комітет правління, на які 
покладена відповідальність за сталий розвиток та/або прозорість); 

- достовірні та надійні докази, системи внутрішнього 
контролю та звітності; 

- ефективна взаємодія із зацікавленими сторонами;  
- незалежне зовнішнє підтвердження. 
Зрозумілість у контексті нефінансової звітності можна 

визначити, як представлення інформації у формі, доступній 
достатньо поінформованому користувачу. Забезпечення більшої 
зрозумілості інформації досягається шляхом використання 
«простої» (plain) мови та узгодженої термінології. Слід уникати 
шаблонів і, у разі необхідності, надавати визначення технічних 
термінів. Зрозумілість може бути покращена шляхом пояснення 
ключових внутрішніх елементів інформації, що розкривається: 
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джерел інформації, визначень та методології, базових припущень 
та обмежень, орієнтирів, цілей, тенденцій тощо. Компанія 
повинна роз’яснювати масштаби і межі розкритої інформації, 
зокрема, коли певна інформація стосується лише одного чи 
кількох її сегментів або не включає певні сегменти. 

Вимога представляти інформацію у звітності правдиво, 
збалансовано та зрозуміло діє також у Великобританії, де у 
Кодексі корпоративного управління з 2013 р. діє норма, згідно 
якої правління компаній преміального лістингу5 зобов’язане 
включати у річні звіти підтвердження, що «річний звіт і звітність 
в цілому є правдивими, збалансованими й зрозумілими, і надають 
інформацію, необхідну акціонерам для оцінювання результатів 
діяльності, бізнес-моделі та стратегії компанії» [18]. Зобов’язання 
звітувати у правдивій (справедливій), збалансованій і зрозумілий 
формі, покладене на правління компаній, стало відповіддю на 
поширену думку про те, що компанії намагаються замаскувати 
або приховати від акціонерів та інвесторів важливу інформацію 
про менш позитивні сторони своєї діяльності.   

Цікавим є факт, що у Великобританії правдивість, 
збалансованість та зрозумілість здебільшого розглядається як 
одне поняття – FBU, хоча існують різні точки зору щодо того, 
наскільки розрізняються три його елементи [19]. Що стосується 
правдивості та збалансованості, багато хто вважає їх практично 
нероздільними. Елемент правдивості вимагає, щоб звітність 
представляла повну інформацію про стан, результати діяльності 
та перспективи компанії, тоді як елемент збалансованості вимагає 
поєднання як позитивного, так і негативного змісту. Таким 
чином, важко задовольнити один із цих компонентів, не 
задовольняючи одночасно інший, і їх можна вважати загалом 

                                                           
5 Компанії з преміальним лістингом – це компанії, які повинні відповідати найвищим 
британським стандартам регулювання та управління, які є вищими за мінімальні 
вимоги ЄС. Преміальний лістинг є необхідною умовою для включення в індекси серії 
FTSE UK 
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подібними. Дехто проводить тонку різницю, оскільки для того, 
щоб бути збалансованим, звіт повинен просто представляти як 
позитивну, так і негативну інформацію про компанію, але, щоб 
бути правдивим (справедливим), він також повинен подавати цю 
інформацію зважено, не перебільшуючи значення позитивних 
аспектів і не применшуючи негативних. Чи можна вважати це 
справді об’єктивним розрізненням, чи просто сфабрикованим із 
семантики, залишається дискусійним [20, с. 35]. 

Що стосується фінансової звітності, то у Концептуальній 
основі фінансової звітності використовується поняття «правдиве 
подання» (faithful representation), що представляє собою, разом з 
доречністю, основоположну якісну характеристику корисної 
фінансової інформації. У вищезгаданому документі зазначено: 
«Щоб бути корисною, фінансова інформація … повинна також 
правдиво подавати сутність явищ, які вона призначена подавати. 
Для забезпечення досконало правдивого подання відображення 
повинне мати три характерні риси. Воно має бути повним, 
нейтральним і вільним від помилок» [12]. Варто зазначити, що у 
Концептуальній основі представлена характеристика 
нейтральності, зокрема нейтрального опису, як такого, що не має 
упередженості у відборі або поданні фінансової інформації, не є 
однобоким. Така характеристика є близькою до сутності 
принципу збалансованості для нефінансової звітності у 
Рекомендаціях Європейської комісії. Зрозумілість інформації, що 
розкривається у фінансовій звітності, віднесена до 
посилювальних якісних характеристик. Зрозумілою інформацію 
для користувачів, які мають при цьому достатні знання бізнесу та 
економічної діяльності, робить класифікація, охарактеризування 
та подання інформації ясно і стисло. 

О.В. Будько, аналізуючи зміст принципу зрозумілості у 
контексті звітності зі сталого розвитку та стандартів GRI, 
справедливо зазначає, що цей принцип не передбачає спрощеного 
підходу до складання звітності, натомість наголошує на 
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необхідності недопущення навмисно ускладненого подання 
інформації [10, с. 32]. 

У стандартах GRI баланс (balance) розглядається, як один з 
принципів звітності зі сталого розвитку. Дотримуючись цього 
принципу, організація повинна розкривати інформацію 
неупереджено та забезпечувати правдиве (справедливе) 
представлення негативних і позитивних впливів організації. Щоб 
застосувати принцип балансу, організація повинна: 

 подавати інформацію таким чином, щоб користувачі могли 
бачити негативні та позитивні річні тенденції впливів; 

 чітко розрізняти факти та інтерпретацію фактів 
організацією; 

  не пропускати відповідну інформацію, що стосується її 
негативних впливів; 

  не перебільшувати позитивні новини чи впливи; 
 не подавати інформацію у спосіб, який може неналежним 

чином вплинути на висновки чи оцінки користувачів інформації 
[15]. 

Наступною вимогою до змісту нефінансового звіту у 
Рекомендаціях Європейської комісії є вимога бути комплексним 
(вичерпним), але стислим (сomprehensive but concise). У 
Рекомендаціях зазначається, що розкриття у нефінансовому звіті 
суттєвої інформації має забезпечити представлення повної 
картини компанії у звітному році. Компанія повинна 
зосередитися на наданні необхідної широти та глибини 
інформації, яка допоможе зацікавленим сторонам зрозуміти її 
розвиток, стан, результати та вплив її діяльності. Також 
очікується, що нефінансовий звіт буде стислим і не буде містити 
несуттєвої, загального характеру або шаблонної інформації, 
оскільки це може ускладнити розуміння нефінансового звіту. Для 
забезпечення стислості та зменшення повторень рекомендується 
узагальнювати інформацію, обмежувати деталі, уникати 
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елементів, які більше не є актуальними, включати у звіт 
внутрішні перехресні посилання або вказівники [5].  

Принцип комплексності є близьким за сутністю до такого 
принципу Стандартів GRI, як повнота (сompleteness), згідно з 
яким організація повинна надати достатню інформацію для 
оцінювання її впливу протягом звітного періоду. Для 
забезпечення принципу повноти необхідно розкривати 
інформацію щодо діяльності, подій та впливів організації за 
звітний період, у т.ч. звітну інформацію про діяльність, яка має 
мінімальний вплив у короткостроковій перспективі, але 
обґрунтовано передбачуваний кумулятивний вплив, який може 
стати неминучим або незворотним у довгостроковій перспективі, 
та не пропускати інформацію, необхідну для розуміння впливів 
організації [15]. У Концептуальній основі фінансової звітності 
повнота визначена як обов’язковий складовий елемент 
забезпечення правдивого подання інформації. Зазначається, що 
повний опис охоплює всю інформацію, необхідну користувачеві 
для того, щоб зрозуміти описуване явище, у тому числі всі 
необхідні описи та пояснення [12]. 

Наступним принципом розкриття нефінансової інформації, 
визначеним Рекомендаціями Європейської комісії, є 
стратегічність та орієнтація на майбутнє (strategic and forward-
looking). Рекомендації надають роз’яснення, що нефінансовий 
звіт повинен забезпечити розуміння бізнес-моделі компанії, 
стратегії та її реалізації, а також пояснити значення наданої 
інформації у короткостроковій, середньостроковій та 
довгостроковій перспективі. Розкриваючи свої цілі, орієнтири та 
зобов’язання, компанія надає інвесторам та іншим зацікавленим 
сторонам можливість оцінити результати своєї діяльності у 
контексті, що може бути корисним при оцінюванні майбутніх 
перспектив. У Рекомендаціях зазначається також, що орієнтована 
на майбутнє (прогнозна) інформація дає змогу користувачам 
краще оцінити стійкість до зовнішніх впливів і сталий розвиток 
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компанії, її стан, результати діяльності і вплив у часі, а також 
вимірювати прогрес компанії на шляху до досягнення 
довгострокових цілей. 

Обґрунтування необхідності розкриття орієнтованої на 
майбутнє інформації та рекомендації щодо її сутності та змісту 
надає також Практичне положення 1 МСФЗ «Коментарі 
керівництва» [21]. Згідно цього документу, звіт керівництва 
повинен відповідати таким принципам: 

- представляти бачення керівництвом результатів діяльності, 
стану та прогресу суб’єкта господарювання;  

- доповнювати та поглиблювати інформацію, відображену у 
фінансовій звітності. 

У відповідності з цими принципами у звіт керівництва 
необхідно включати, зокрема, орієнтовану на майбутнє  
інформацію (forward-looking information), яка має забезпечити 
розуміння цілей керівництва щодо суб’єкта господарювання та 
стратегій досягнення цих цілей. Орієнтована на майбутнє 
інформація повинна пояснювати, як та чому фінансовий стан й 
результати діяльності компанії можуть змінитися в майбутньому; 
представляти оцінку керівництва її перспектив  виходячи з 
результатів поточного періоду. При цьому повинні бути надані 
пояснення, як і чому фактичні результати діяльності компанії не 
відповідають, відповідають або перевищують прогнозні, 
відображені у звітах керівництва за попередні періоди [21]. 

Сьогодні спостерігається зростання потреби інвесторів та 
інших стрейкхолдерів компаній у інформації, яка орієнтована на 
майбутнє та дає змогу оцінити чинники, які можуть вплинути на 
успіх бізнесу, його здатність створювати цінність у 
довгостроковій перспективі. Аналіз звітності британських 
компаній, проведений PwC [22, с. 4-6], показав, що переважна їх 
більшість (88 %) включає певні елементи орієнтованої на 
майбутнє інформації у свою річну звітність (стратегічний звіт та 
звіт директорів). Разом з тим відзначається проблема 
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узгодженості у підходах до розкриття такої інформації, 
недостатній рівень її суттєвості та збалансованості. 

Разом з тим важливо зауважити, що за своїм характером 
орієнтована на майбутнє інформація пов’язана з ризиками та 
невизначеністю, і фактичні результати можуть суттєво 
відрізнятися від представлених прогнозів, цілей, орієнтирів, 
планів чи припущень. Дослідження показують [22, с. 4], що 
відсутність або недостатній рівень розкриття компаніями такої 
інформації зазвичай ґрунтується на переконанні, що інвестори 
зацікавлені лише в короткостроковій прибутковості та, 
відповідно, будь-яка орієнтована на майбутнє інформація буде 
розглядатися як прогноз або ціль, яка, якщо її не буде досягнуто, 
матиме негативний вплив на довіру ринку до команди 
менеджерів. 

Згідно з Рекомендаціями Європейської комісії нефінансові 
звіти повинні бути орієнтованими на стейкхолдерів (stakeholder 
orientated), тобто, враховувати інформаційні потреби всіх 
відповідних зацікавлених сторін, таких, як інвестори, працівники, 
споживачі, постачальники, клієнти, місцеві громади, органи 
державної влади тощо. Наголошується, що зосереджуватися 
необхідно на інформаційних потребах стейкхолдерів як 
колективної групи, а не на потребах чи вподобаннях окремих чи 
нетипових зацікавлених сторін або тих, хто має необґрунтовані 
інформаційні вимоги. Компанії повинні надавати доречну, 
корисну інформацію про їх взаємодію з відповідними 
зацікавленими сторонами та про те, як враховуються їхні 
інформаційні потреби.  

Аналіз та ідентифікація внутрішніх та зовнішніх ключових 
стрейкхолдерів, з якими компанії повинні взаємодіяти та чиї 
інформаційні потреби необхідно враховувати, є невід’ємною 
частиною процесу визначення суттєвої інформації. Важливість 
врахування інтересів стейкхолдерів було відображено, зокрема, 
внесенням змін до стандартів GRI. Якщо в редакції Стандарту 
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GRI 1 «Основи» 2016 р. був представлений принцип «залучення 
стейкхолдерів» (stakeholder іnclusiveness), то у новій редакції 
цього стандарту 2021 р. поняття «стейкхолдер» набуло статусу  
базової концепції звітності про сталий розвиток, при цьому 
вимоги до розкриття у звітності інформації щодо практики 
взаємодії організації із зацікавленими сторонами (категорії 
стейкхолдерів та способи їх ідентифікації, мета та способи такої 
взаємодії) регулюються п.5 Стандарту GRI 2 «Розкриття 
загальної інформації 2021» (General Disclosures 2021). Як і ряд 
вітчизняних дослідників [10;11], ми дотримуємося думки, що 
наведене положення є швидше вимогою до змісту, а не 
принципом складання нефінансової звітності. 

Ще одним важливим принципом, якому мають відповідати 
нефінансові звіти, є необхідність бути послідовними й цілісними 
(сonsistent and coherent). Рекомендації Європейської комісії 
надають роз’яснення, що нефінансовий звіт повинен 
узгоджуватися з іншими елементами звіту керівництва. Іншими 
словами, незалежно від того, чи буде нефінансова інформація 
опублікована у звіті керівництва чи в окремому документі, 
керівництво не повинно розкривати факти, які не узгоджувалися 
б з інформацією, представленою в іншому місці. 

Рекомендаціями уточнюється, що в цьому контексті 
«встановлення чітких зв’язків між інформацією, представленою у 
нефінансовому звіті, та іншою інформацією, що розкривається у 
звіті керівництва, робить її кориснішою, релевантнішою та 
ціліснішою» [9]. Разом з цим, дослідження, проведене Комісією з 
нагляду за фінансовим сектором Люксембургу, показало, що 
понад 80 % з аналізованих компаній не встановлюють і не 
пояснюють зв’язки між елементами ззвітності, яких мало б бути 
зроблено якомога більше [23]. 

Зміст нефінансового звіту має бути послідовним у часі. Це 
дає змогу користувачам інформації розуміти та порівнювати 
минулі та поточні зміни у розвитку, стані, результатах діяльності 
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та впливі компанії і надійно пов'язувати їх з орієнтованою на 
майбутнє інформацією. Очікується, що компанії будуть 
пояснювати будь-які зміни в політиці або методології 
формування звітності, причини та наслідки таких змін 
(наприклад, шляхом повторного представлення минулої 
інформації, яка чітко показує наслідки зміни політики чи 
методологій звітності). Принцип послідовності стосується також 
вибору ключових показників ефективності (KPI) та методології їх 
визначення, що є важливим для забезпечення зрозумілості й 
достовірності звітності. 

Частково принцип послідовності, наведений у Рекомендаціях 
Європейської комісії, корелюється з принципом зіставності 
(comparability) Стандарту GRI 1. Цей стандарт встановлює 
необхідність відбирати, формувати та включати у звіт 
інформацію послідовно з метою забезпечення можливості аналізу 
змін результативності (впливу) організації не лише у часі, а 
також, що важливо, порівняно з іншими організаціями [15]. 
Відмінність між поняттями «послідовність» та «зіставність» чітко 
роз’яснюється у Концептуальних основах фінансової звітності 
МСФЗ. Зіставність визначається у цьому документі, як «якісна 
характеристика, яка дає змогу користувачам ідентифікувати та 
зрозуміти подібності статей та відмінності між ними», а 
послідовність трактується як пов’язане, але не тотожне 
зіставності поняття, що означає «… використання тих самих 
методів або з періоду в період для певного суб’єкта 
господарювання, що звітує, або в одному періоді для багатьох 
суб’єктів господарювання. Зіставність – це мета; послідовність 
допомагає досягти цієї мети» [12]. Таким чином, застосування 
принципу зіставності сприятиме посиленню інформаційної 
цінності нефінансової звітності.  

Олійник Я.В., Бондар Т.А. та Кучерява М.В. [24, c.107-108] 
пропонують згрупувати принципи нефінансової звітності за 
такими напрямами, як: 
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 принципи визначення змісту звіту (орієнтованість на 
зацікавлених користувачів, відповідність сталому розвитку, 
суттєвість, повного висвітлення); 

 принципи забезпечення якості звіту (зрозумілість, 
збалансованість, справедливість, послідовність та узгодженість).  

Такий підхід, на думку авторів, дає змогу врахувати 
призначення нефінансової звітності та специфіку розкриття 
відповідної інформації, проте не означає цілковитого 
розмежування, коли певні принципи стосуються лише змісту 
нефінансової звітності, а інші – її якості [24, c. 108]. Як видно із 
представленого вище переліку, автори обґрунтовують 
необхідність внести певні зміни до складу принципів, 
представлених у Рекомендаціях Європейської комісії, а саме: 
замість принципів «стратегічність та орієнтація на майбутнє» та 
«комплексність, але стислість» застосовувати принципи 
«відповідність сталого розвитку» та «повного висвітлення». 

Аналіз принципів підготовки звітності зі сталого розвитку, 
визначених стандартами GRI, був проведений О.В. Будько [10]. З 
метою якості змістового наповнення звітності вчена пропонує 
доповнити базові принципи додатковими, такими, як синергізм, 
нейтральність, обґрунтованість, логічність, економічність. Ми 
розділяємо думку автора, що дотримання визначених принципів 
посилить інформаційну цінність звітності зі сталого розвитку, 
однак складна структура та суттєво розширений  склад принципів 
може додатково ускладнити роботу над підготовкою звітів. 

В Україні обов’язковість розкриття великими 
підприємствами нефінансової інформації визначена Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні». Законом встановлено необхідність складання звіту про 
управління – документу, що містить фінансову та нефінансову 
інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку 
підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його 
діяльності [25]. Складати звіт про управління (звіт керівництва) 
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рекомендується керуючись Методичними рекомендаціями МФУ 
№ 982 [26], у яких визначені напрями представлення інформації 
та їх змістове наповнення. На наш погляд, у контексті 
необхідності подальшої гармонізації законодавства України із 
законодавством ЄС та з метою покращення якості та прозорості 
розкриття вітчизняними підприємствами інформації у звіті про 
управління (звіті керівництва), зокрема інформації щодо 
екологічних, соціальних питань та питань, пов’язаних з 
корпоративним управлінням, доцільно внести до Методичних 
рекомендацій № 982 доповнення, що стосуються принципів 
підготовки такого звіту та розкриття у ньому інформації, а саме: 

 розкриття суттєвої інформації; 
 контекст сталого розвитку; 
 стратегічність та орієнтація на майбутнє; 
 правдивість, збалансованість та зрозумілість; 
 комплексність та стислість; 
 зіставність та цілісність; 
 верифікованість (можливість перевірки). 

Нефінансова інформація, що розкривається у звіті 
керівництва, повинна представляти результати діяльності, стан та 
розвиток суб’єкта господарювання у широкому контексті сталого 
розвитку. Дотримання цього принципу має забезпечити 
прозорість розкриття інформації щодо того, який внесок компанія 
робить або прагне зробити у сталий розвиток; як її діяльність 
впливає на зовнішнє середовище, людей та суспільство, та як ці 
фактори, в свою чергу, впливають на діяльність компанії. 

Однією з найважливіших умов забезпечення довіри до 
нефінансової звітності зі сторони стейкхолдерів є її незалежне 
аудиторське підтвердження. Аудит нефінансової 
характеризується зростаючим трендом серед найбільших 
світових компаній [27, с. 80], а прийнятий Європейською 
комісією у 2021 р. проект Директиви щодо корпоративної 
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звітності зі сталого розвитку [28], що повинна незабаром 
замінити діючу Директиву 2014/95/ЄС, передбачає обов’язковість 
такого аудиту звітності компаній, що підпадають під дію 
Директиви. Відповідно, доцільним є включення до принципів 
розкриття нефінансової інформації принципу верифікованості. 
Верифікованість або можливість перевірки означає, що розкрита 
у звіті інформація повинна бути зібрана, опрацьована та 
представлена таким чином, щоби була можливість для 
встановлення її достовірності та якості. Для застосування 
принципу верифікованості необхідно забезпечувати 
репрезентацію першоджерел інформації, що підтверджує її 
точність в межах прийнятної похибки та уникати включення 
інформації, яка не підтверджується доказами; надавати чіткі 
пояснення щодо будь-яких невизначеностей, пов'язаних із 
представленою інформацією, надійні докази на підтримку 
припущень або розрахунків тощо. 

Розуміння та дотримання цілей й принципів розкриття 
нефінансової інформації забезпечує відповідність її змістового 
наповнення, яке характеризує результати діяльності, стан та 
розвиток суб’єкта господарювання, його вплив в екологічній, 
соціальній та управлінській сфері. Підготовка звіту керівництва 
ґрунтуючись на визначених принципах забезпечить формування 
та репрезентацію якісної, доречної та корисної інформації, яка 
відповідає потребам широкого кола зацікавлених сторін та 
сприятиме підвищенню підзвітності та прозорості діяльності 
компаній. 

 
Література:  

1. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the 
Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, 
consolidated financial statements and related reports of certain types 
of undertakings. URL:  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=EN. 



201 

2. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the 
Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as 
regards disclosure of non-financial and diversity information by 
certain large undertakings and groups. URL:  https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095. 

3. European Parliament resolution of 6 February 2013 on 
corporate social responsibility: accountable, transparent and 
responsible business behaviour and sustainable growth 
(2012/2098(INI)). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.024.01.0028.01.ENG. 

4. European Parliament resolution of 6 February 2013 on 
Corporate Social Responsibility: promoting society’s interests and a 
route to sustainable and inclusive recovery (2012/2097(INI)). URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013IP0050&qid=16627289775
77. 

5. European Comission. Corporate sustainability reporting. URL: 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-
and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-
reporting_en. 

6. Stolowy H., Paugam L. The expansion of non-financial 
reporting: an exploratory study / H. Stolowy, L. Paugam // Accounting 
and Business Research. – 2018. – Vol. 48, No. 5. – Р. 525-548. 
DOI: 10.1080/00014788.2018.1470141. 

7. La Torre M. Harmonising non-financial reporting regulation in 
Europe: practical forces and projections for future research / M. La 
Torre, S. Sabelfeld, M. Blomkvist, L. Tarquinio, J. Dumay  // Meditari 
Accountancy Research. – 2018. – Vol. 26, No. 4. – P. 598-621. DOI: 
10.1108/MEDAR-02-2018-0290.  

8. La Torre M. Rebuilding trust: sustainability and non-financial 
reporting and the European Union regulation. / M. La Torre, S. 
Sabelfeld, M. Blomkvist, J. Dumay // Meditari Accountancy 
Research. – 2020. – Vol. 28. – P. 701-725. DOI: 10.1108/MEDAR-
06-2020-0914. 



202 

9. Communication from the Commission – Guidelines on non-
financial reporting (methodology for reporting non-financial 
information) C/2017/4234. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01)#ntr10-
C_2017215EN.01000101-E0010. 

10. Будько О.В. Принципи підготовки звітності зі сталого 
розвитку / О.В. Будько // Збірник наукових праць Черкаського 
державного технологічного університету. Серія: Економічні 
науки. – 2020. – Вип. 57. – С. 26-34. DOI 10.24025/2306-
4420.0.57.2020.206259. 

11. Лоханова Н.О. До питання про принципи підготовки 
інтегрованої звітності / Н.О. Лоханова // Економічні науки. Cер.: 
Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9(2). – С. 291-299. 

12. Концептуальна основа фінансової звітності. РМСБО, 
2018.  
https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr
_AH.pdf. 

13. Бондар М.І., Бондар Т.А. Суттєвість інформації у звіті про 
управління / М.І. Бондар, Т.А. Бондар // Обліково-аналітичне 
забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали IV 
Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 жовтня 
2019 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 
14-15.  

14. The materiality madness: why definitions matter. The GRI 
Perspective. Issue 3. 22 February 2022. URL: 
https://www.globalreporting.org/media/r2oojx53/gri-perspective-the-
materiality-madness.pdf. 

15. GRI 1: Foundation 2021. Universal Standard. Global 
Reporting Initiative, 2022. URL: 
https://www.globalreporting.org/standards/standards-
development/universal-standards/. 

16. Baumüller J., Schaffhauser-Linzatti M.-M. In search of 
materiality for nonfinancial information – reporting requirements of 
the Directive 2014/95/EU / J. Baumüller, M.-M. Schaffhauser-Linzatti 



203 

// Sustainability Management Forum. . – 2018.– No 26 (2). – Р. 101–
111. DOI:10.1007/s00550-018-0473-z. 

17. Richter N. Umsetzung der CSR-Richtlinie in nationales Recht 
/ N. Richter, A. Johne, C. König // Wirtschaftsprüf. – 2017. – Vol. 
70(10). –P. 566 - 572.  

18. The UK Corporate Governance Code, Financial Reporting 
Council, London. URL:  https://www.frc.org.uk/directors/corporate-
governance-and-stewardship/uk-corporate-governance-
code#introduction. 

19. Fair, balanced and understandable. Jones and Palmer. URL:  
https://www.jonesandpalmer.co.uk/thinking/insights/fair-balanced-
and-understandable/. 

20. Fraser I., Lee B. Fair, balanced and understandable: 
enhancing corporate reporting and assurance? / I. Fraser, B. Lee. – 
Edinburgh: ICAS, 2016. – 93 p. 

21. IFRS Practice Statement 1 Management Commentary. A 
framework for presentation. IFRS Foundation, 2010. URL: 
https://service.betterregulation.com/sites/default/files/upload/2019-
03/ifrspracticestatement1_130.pdf. 

22. A foot in the past and an eye to the future The importance of 
forward-looking information in company reporting. 
PricewaterhouseCoopers LLP, 2016. – 31 p.  URL: 
https://www.integratedreporting.org/wp-
content/uploads/2017/01/forward-looking-guide-2016.pdf. 

23. Examination of non-financial information published by 
certain issuers for 2018 financial year. Communiqué of the CSSF. 
February 2020. URL: https://www.cssf.lu/en/2020/02/examination-of-
non-financial-information-published-by-certain-issuers-for-2018-
financial-year/. 

24. Олійник Я.В. Сталий розвиток через призму принципів, 
на яких ґрунтується нефінансова звітність / Я.В. Олійник, Т.А. 
Бондар, М.В. Кучерява //  Міждисциплінарні  наукові  
дослідження:  особливості та тенденції: матеріали міжнародної 



204 

наукової конференції (4 грудня 2020 р.). – Чернігів: МЦНД.  – С. 
105-108. 

25. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text. 

26. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження 
Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» від 
07.12.2018 р. № 982. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18#Text. 

27. Стандартизація аудиту звітності зі сталого розвитку 
компаній / І. Макаренко, О. Кравченко, Н. Овчарова та ін. // 
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-
Journal. — 2020. — Т. 6, № 2. — P. 78-90. 

28. Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, 
Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards 
corporate sustainability reporting. European Commission, Brussels, 
21.4.2021. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189. 

© О.І. Тивончук, С.П. Барановська 



205 

3. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-
АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Загородній А.Г., Партин Г.О. 
3.1. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ВИГІД І 

ВИТРАТ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО СПІВПРАЦІ З 

ГРУПАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ 
 

Метод аналізу вигід і витрат (АВВ) є методом прийняття 
управлінських рішень, що його використовують за умови 
складних альтернатив діяльності або коли інформація щодо 
середовища функціонування суб’єкта господарювання є не зовсім 
визначеною. Метод ґрунтується на концепції раціонального 
вибору, згідно якої індивіди вибирають альтернативу, що 
передбачає перевищення обсягів вигід над обсягами витрат. 

Щодо україномовної назви аналізу вигід і витрат, то вона 
походить від англомовного словосполучення «benefit-cost», у 
якому кожне слово у перекладі на українську мову має декілька 
значень. Зокрема benefit ‒ це і вигода, і користь, і прибутки, і 
результати, а cost можна перекладати як витрати, видатки і 
затрати. Отже, комбінаторика цих двох слів може зумовити 12 
різних словосполучень. Через те паралельно зі словосполученням 
«вигоди-витрати» в україномовних і перекладених на нашу мову 
наукових публікаціях можна зустріти «витрати-результати», 
«корисність-видатки», «витрати-прибутки» й інші варіанти 
перекладу. Проте, найбільш переконливою, на нашу думку, щодо 
тлумачення цього методу як «аналіз вигід і витрат» є 
аргументація наукового редактора фундаментального 
навчального   посібника   Секретаріату   Ради  Скарбниці Канади�  
                                                           

� Ця Рада здійснює моніторинг управління державними видатками Канади та 
продуктивного й ефективного використання людських, фінансових і матеріальних 
ресурсів держави. 
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«Аналіз вигід і витрат» Олександра Кілієвича, що «ґрунтується 
на досвіді системного перекладу з англійської мови низьких 
термінів, які мають вартісне забарвлення» [1, с.10] щодо їх 
виміру в грошових одиницях та однозначного зіставлення з 
українськими термінами. 

Основи методології аналізу вигід і витрат розроблено у 1844 
році французьким інженером та економістом, попередником 
маржиналізму Жюлем Дюпюї (1804‒1866) для оцінювання 
корисності суспільних проектів. Одна з основних його ідей 
пов’язана з так званим грошовим вимірником надлишку 
корисності для споживача. 

На сьогодні економічні ідеї цього автора для прийняття 
управлінських рішень не втратили свого ні теоретичного, ні 
практичного значення. Ці ідеї суттєво вплинули на розвиток 
економічної теорії, зокрема щодо теоретичних основ та практики 
використання аналізу вигід і витрат [2, с.5]. 

Вагомий внесок у розвиток методології аналізу вигід і витрат 
здійснили відомі науковці серед яких лауреати Нобелівської 
премії в галузі економіки К. Ерроу, Р. Фріш, Дж. Хікс, Я. 
Тінберген, П. Семюелсон, А. Сен [3]. Сутність методології цього 
аналізу розкрито у працях Д. Веймера та Е. Вайнінга [4], Ю. 
Немеца та Г. Райта [5], Дж. Стігліца [6] та Дж. Реха [7], а 
концептуальні засади та практичні аспекти його реалізації 
обґрунтували А Бордман, Д. Ґрінберг, Р. Вінінг та Д. Ваймер [8]. 
Аналізові вигід і витрат у процесі оцінювання доцільності 
державних і приватних інвестиційних проектів присвячена праця 
Ю. Чучмана [9], Р. Ландау [10] та Т. Воткінса [11]. 

Метод аналізу вигід і витрат є одним з найактуальніших та 
широко використовуваних методів прийняття рішень і базується 
на урахуванні всіх сумарних вигід і всіх витрат для кожного з 
альтернативних варіантів. При цьому враховують не тільки 
економічні вигоди, а й вигоди екологічні, технологічні, соціальні 
та інші, а до витрат включають капітальні витрати, змінні та 
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постійні експлуатаційні витрати, податки, збори, 
загальнообов’язкові платежі та інші витрати. 

Широке використання аналізу вигід і витрат у різноманітних 
сферах економічної діяльності зумовило появу великої кількості 
інструментів його реалізації та спричинило виділення різних 
видів такого аналізу й необхідність їх класифікації. Чи не 
найповнішу класифікації основних видів аналізу вигід і витрат 
здійснила українська дослідниця Кубик Т.М. [12]. Ця 
класифікація базується на чужоземних наукових працях [13‒17] і 
містить три класифікаційні ознаки (див. табл. 3.1.1): 

час виконання аналізу (до початку реалізації проекту, в 
процесі його реалізації, після реалізації проекту); 

сфера застосування; 
використання цього виду аналізу в процесі прийняття рішень. 
Окрім тих класифікаційних ознак і видів аналізу вигід і 

витрат, які наведені в табл. 3.1.1, вважаємо, що доцільно було б 
ввести ще одну ознаку класифікації видів такого аналізу, а саме – 
сума коштів, яку реалізатори проекту чи економічної програми 
могли б виділяти на проведення аналізу та розроблення і 
реалізацію заходів щодо коригування проекту (програми) у разі їх 
відхилення від проектних, насамперед фінансово-економічних, 
показників. Це вимагає розподілу усіх проектів та програм, для 
яких здійснюють аналіз вигід та витрат, на загальнодержавні, 
галузеві, регіональні, місцеві та приватні інвестиційні, 
встановлення відповідності між ними та найбільш доцільними 
видами аналізу для кожної групи, а також встановлення грошової 
суми коштів на аналіз і коригування проектів (програм), 
виходячи з суми витрат на їхню реалізацію. 

Це питання вимагає спеціального дослідження, а прийняття 
рішення по ньому на національному рівні – державного 
адміністрування. 
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Таблиця 3.1.1 
Класифікація видів аналізу вигід і витрат� 

Ознака класифікації Види аналізу вигід і витрат та їх коротка 
характеристика 

1 2 
1. Час проведення аналізу 
[13; 14; 15] 

1.1. Аналіз здійснюваний до початку реалізації проекту 
чи економічної програми (ex ante ABB). Його проводять з 
метою визначення доцільності реалізації проекту, 
використовуючи для цього прогнозні значення проектних 
показників. Такий аналіз дає змогу оптимально розділити 
обмежені ресурси, проте він є не досить достовірним, так 
як базується на недостатньо обґрунтованих показниках 
майбутніх вигід і витрат 

 
 1.2. Аналіз, здійснюваний у процесі реалізації проекту 

чи економічної програми (in medias res ABB) з метою 
надання керівником проектів чи програм інформації щодо 
відхилення від нормативів та запланованих показників, а 
також щодо реальних витрат на їхню реалізацію, що дає 
змогу своєчасно реагувати на відхилення та ефективніше 
управляти проектом (програмою). Недолік такого аналізу 
полягає у необхідності продовження проекту навіть за 
наявних великих незворотних витрат 

 
 1.3. Аналіз, здійснюваний після завершення реалізації 

проекту чи економічної програми (ex post ABB). Такий 
аналіз базується на фактичних показниках вигід і витрат, 
що дає змогу визначити реальну ефективність проекту 
(програми). Недоліком такого аналізу є менша можливість 
впливу на розподіл ресурсів для реалізованого проекту, 
проте він дає можливість впливу на майбутні аналогічні чи 
подібні проекти 

 
 1.4. Аналіз вигід і витрат, який полягає у порівнянні 

показників аналізу, здійснюваного до реалізації проекту 
економічної програми, з показниками аналізу, який 
проводився в процесі його реалізації чи після завершення. 
Такий аналіз дає можливість оцінити ефективність аналізу 
вигід і витрат та отримати найточнішу інформацію про всі 
помилки допущені в процесі реалізації проекту (програми) 
та використати її в майбутньому для подібних проектів 

                                                           
� Узагальнено та згруповано за матеріалами наукової статті [12]. 
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Продовження табл 3.1.1. 
1 2 

2. Сфера застосування 
аналізу [13; 14; 16] 

2.1. Фінансовий аналіз вигід і витрат дає змогу оцінити 
ефективність приватних інвестицій через порівняння 
ефективних фінансових вигід і витрат. Він найбільш 
поширений у бізнес-структурах для оцінювання 
фінансової сторони проекту чи програми та передбачає 
розрахунок внутрішньої фінансової норми прибутку та 
фінансової чистої теперішньої вартості з 
використовуванням ринкових цін та ринкової ставки 
дисконтування 

 2.2. Економічний аналіз вигід і витрат, на відміну від 
фінансового, є найпоширенішим на державному рівні і 
здійснюється з погляду суспільства загалом, а не з погляду 
інвестора. Основним завданням цього аналізу є сприяння 
найефективнішому розподілу ресурсів, а головною метою 
– ефективність державних інвестицій. Він передбачає 
розрахунок внутрішньої економічної норми прибутку та 
економічної чистої теперішньої вартості. В якості цін при 
цьому використовують ринкові, адміністративні чи тіньові 
ціни, а ставкою дисконтування – соціальна дисконтна 
ставка 

 2.3. Екологічний аналіз вигід і витрат, використовують 
для оцінювання проектів чи програм, спрямованих на 
покращення довкілля. При цьому під вигодами розуміють 
покращення добробуту людей, а під витратами – його 
погіршення 

3. Використання аналізу 
вигід і витрат в процесі 
прийняття рішень як на 
рівні підприємства, так і 
на рівні держави [17] 

3.1. Комплексний аналіз вигід і витрат передбачає: по-
перше, виконання всіх аналітичних процедур в повному 
обсязі та, по-друге, найточнішу ідентифікацію, 
вимірювання та оцінювання усіх ефектів, пов’язаних з 
певним проектом чи програмою, що вимагає досить 
детального інформаційного забезпечення і зумовлює 
довготривалість та високу вартість аналізу 

 3.2. Індексний аналіз вигід і витрат є менш точним, ніж 
комплексний, але водночас швидшим і дешевшим. Цей 
метод базується на номерах індексів показників, а менші 
витрати на сам аналіз відіграють вагому роль у разі вибору 
методу аналізу, коли існує багато альтернатив, які 
вимагають дослідження певного проекту чи програми. 
Недоліком методу є інформація, яка в результаті його 
використання є нижчої якості та менш достовірною, ніж у 
разі використання комплексного методу 
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Закінчення табл. 3.1.1.  
1 2 

 3.3. Аналіз економічної ефективності реалізації проекту 
чи програми є особливою формою аналізу вигід і витрат. 
Такий аналіз передбачає попереднє встановлення 
величини необхідного (очікуваного) ефекту від реалізації 
проекту (програми) і полягає у порівнянні витрат на 
реалізацію альтернативних варіантів, які забезпечать цей 
ефект. Отже, цей аналіз по суті зводиться до аналізу вигід і 
витрат із заздалегідь фіксованими ефектом. При цьому 
методи та принципи аналізу економічної ефективності є 
аналогічними тим, які використовують в аналізі вигід і 
витрат 

 
Процедуру аналізу вигід і витрат передбачає шість основних 

етапів, які представлено на рис. 3.1.1., що розроблений на основі 
[1]. 

Аналіз вигід і витрат базується на альтернативності 
можливих варіантів і його розпочинають зі з’ясування усіх 
можливих альтернатив видів діяльності (продукції, робіт, 
послуг), угод з контрагентами (групами економічного впливу), 
можливих контрагентів щодо реалізації цих угод та інших 
альтернатив. Другий та третій етап передбачає перевірку 
достовірності інформації, яка значною мірою залежить від умов 
порівнянності та способів її забезпечення. Ці етапи полягають у 
визначенні умов порівнянності та приведення показників, на яких 
базується аналіз, до цих умов, а також у коригуванні показників 
вигід і витрат, які можуть виникнути в різні часові інтервали до 
співмірних величин. Для цього використовують метод 
дисконтування, який полягає у зведенні економічних показників 
різних років до порівняного у часі значення. Дисконтування 
здійснюють за допомогою коефіцієнта, який базується на 
формулі складних процентів. Наступний етап полягає в 
оцінюванні як фінансових, так і нефінансових вигід і витрат (а 
саме соціальних, пов’язаних з впливом на довкілля, величиною 
ризиків для здоров’я та безпеки життєдіяльності людей тощо).  
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Рис.3.1 1. Основні етапи аналізу вигід і витрат 
 
Оцінювання саме нефінансових вигід і витрат пов’язане з 

вибором прийнятної методики такого оцінювання. Після цього 
необхідно з’ясувати рівень достовірності чи невизначеності 
даних, які використовують в аналізі, та його кількісний вплив на 
результати аналізу. Останній етап аналізу полягає у формуванні 
даних щодо вигід і витрат та представлення їх для менеджерів, 
які обґрунтовують управлінські рішення, у прийнятному для них 
форматі. 

Метод аналізу вигід і витрат використовують здебільшого 
для оцінювання ефективності державного управління, 
інвестиційних, інфраструктурних, екологічних та інших проектів. 
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діяльності, угод, 

контрагентів тощо 

1 

Вхідна інформація Вихідна інформація 
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Ми ж розглянемо можливість використання цього методу для 
прийняття рішень щодо розвитку відносин суб’єкта 
господарювання з внутрішніми та зовнішніми групами 
економічного впливу (стейкголдерами). 

Кожне підприємство для зміцнення своїх конкурентних 
позицій на ринку мусить не тільки ефективно використовувати 
наявні ресурси (трудові, інтелектуальні, фінансові, матеріальні, 
технічні, інформаційні тощо), але й цілеспрямовано 
налагоджувати і розвивати взаємини з основними групами 
економічного впливу – юридичними та фізичними особами, які 
можуть позитивно чи негативно впливати на його діяльність. У 
процесі таких взаємин між підприємством і кожною групою 
економічного впливу виникають свої інтереси для реалізації яких 
вони повинні здійснювати внески у діяльність чи розвиток 
контрагента. 

Наявність ефективних відносин підприємства з 
постачальниками, покупцями, інвесторами, кредиторами, його 
позитивний імідж серед працівників, менеджерів, власників, 
органів державної влади та місцевого самоврядування дає змогу 
отримувати додаткові доходи та знижки, залучати на пільгових 
умовах ресурси та отримувати інші преференції. Групи 
економічного впливу маючи свої інтереси (як фінансового, так і 
не фінансового характеру) щодо діяльності підприємства, 
водночас забезпечують його певними внесками у формі капіталу, 
зокрема й інтелектуального, інвестицій, кредитів, трудових і 
матеріальних ресурсів тощо. Інтереси як однієї, так і іншої 
сторони можуть змінюватися, мати альтернативну спрямованість, 
зумовлювати конфлікти інтересів та нести в собі немалі ризики. 
Складність і стохастичний характер впливу значної кількості 
різноманітних чинників на взаємини підприємствами з 
підприємства з групами економічного впливу зумовлює потребу 
у розробленні і використанні чітких алгоритмів прийняття рішень 
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щодо розвитку цих відносин з урахуванням очікуваних вигід і 
витрат. 

Як стверджує розробник теорії управління стейкголдерами 
Роберт Е. Фрімен, виділення групи економічного впливу та 
розуміння їхніх інтересів і механізмів впливу на бізнес дає змогу 
структуризувати та оптимізувати процес управління взаєминами 
з ними [18]. Тому метод аналізу вигід і витрат щодо взаємин з 
групами економічного впливу є інструментом порівняння 
альтернативних варіантів за чітко визначеними етапами з метою 
найефективнішого використання обмежених ресурсів. 

Перелік вигід і витрат підприємства щодо основних групи 
економічного впливу наведено в табл. 3.1.2. 

Таблиця 3.1.2 
Вигоди і витрати підприємства, зумовлені співпрацею з  

групами економічного впливу� 
Вигоди підприємства Витрати підприємства 

1 2 
ВНУТРІШНІ ГРУПИ ВПЛИВУ 
Власники (акціонери, пайовики) 

Фінансові, матеріально-технічні, 
інтелектуальні та інші ресурси, рухоме та 
нерухоме майно, інші основні засоби, 
необхідні для організації виробництва та 
розвитку підприємства, з яких формують 
його статутний та резервний фонди 

Дивіденди, проценти (частки доходу на 
вкладений капітал), що їх підприємство 
сплачує акціонерам і пайовикам 

Працівники 
Вироблена продукція (товари, роботи, 
послуги), яка в процесі її реалізації 
забезпечує підприємству доходи та 
прибуток 

Заробітна плата  
Преміальні виплати 
Компенсаційні виплати 
Нарахування на заробітну плату (єдиний 
соціальний внесок, військовий збір) 
Витрати на підвищення кваліфікації 
працівників 
Соціальний пакет працівників 

Менеджери 
Управлінські рішення, які сприяють 
зниженню витрат і втрат, збільшенню 
доходів підприємства та його прибутку, 
зростанню рентабельності діяльності, 
капіталу 

Ті ж, що й у працівників 

                                                           
� Розроблено авторами 
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Продовження табл. 3.1.2 
1 2 

ЗОВНІШНІ ГРУПИ ВПЛИВУ 
Органи державної влади та управління 

Пільгові умови надання земельних 
ділянок, приміщень, об’єктів виробничої 
та соціальної інфраструктури, доступу до 
надр та економічних ресурсів 
Податкові та інші фінансові пільги 

Податкові платежі до бюджетів усіх 
рівнів 
Інвестиції в економічні та соціальні 
витрати 
Витрати на збільшення рівня зайнятості 
населення та працевлаштування осіб з 
обмеженими можливостями 

Інвестори 
Інвестиційні ресурси – усі види грошових 
та інших активів підприємства, які можуть 
бути використані для інвестиційної 
діяльності 

Виплати, пов’язані із залученням 
інвестиційних ресурсів 

Кредитори 
Кредитні ресурси Повернення наданих підприємству 

кредитних ресурсів 
Сплата відсотків за отриманими 
кредитами  
Оплата вартості кредитних операцій та 
кредитно-гарантійних послуг 

Постачальники 
Матеріально-технічні ресурси, сировина, 
напівфабрикати, роботи, послуги 
Суми отриманих цінових знижок, 
пов’язаних з придбанням товарів, робіт, 
послуг 

Оплата товарів, робіт, послуг 

Покупці, клієнти, споживачі 
Суми коштів за реалізовані товари, роботи, 
послуги 

Суми цінових знижок, наданих 
покупцям, клієнтам, споживачам 
Суми витрат, пов’язаних з 
післяпродажним гарантійним 
обслуговуванням 

 
Альтернативність управлінських рішень щодо витрат і вигод 

пов’язана не тільки з контрагентами тих груп економічного 
впливу, які наведено в табл. 3.1.2, але й з іншими чинниками, 
зумовленими цими контрагентами, зокрема це: 

джерела формування статутного та резервного капіталу, його 
структура та вартість складових; 

види діяльності, бізнес-процесів, обсягів виробництва та 
структури продукції, (виробів, робіт, послуг) підприємства; 
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виробнича та управлінська структури підприємства, які 
впливають на кількісну та якісну структуру його працівників та 
менеджерів; 

взаємини з органами державної влади та управління, 
пов’язані з вигодами підприємства та витратами щодо їх 
реалізації; 

джерела залучення інвестиційних і кредитних ресурсів та 
їхнє обслуговування; 

взаємини з постачальниками та покупцями, зокрема щодо 
обсягу поставок, якості продукції, її оплати, зниження цін (за 
кількість закуповуваного товару, валютне, сезонне за оплату 
готівкою тощо). 

Методика використання методу аналізу вигід і витрат для 
прийняття управлінських рішень щодо розвитку фінансових 
відносин з групами економічного впливу розкрита нами у [19] та 
[20]. 

Ефективність взаємин підприємства з групами економічного 
впливу залежить як від кількості різноманітних чинників, які 
зумовлюють цей вплив, так і від особливостей їхнього впливу, 
який здебільшого носить стохастичний характер. Аналіз вигід і 
витрат, пов’язаних з розвитком взаємин «підприємство – група 
економічного впливу» доцільно здійснювати на етапі визначення 
шляхів збалансування інтересів і внесків контрагентів, а також у 
процесі ідентифікації наявних резервів покращення результатів 
діяльності. 

Для забезпечення логічної послідовності аналізу вигід і 
витрат, зумовлених взаєминами з групами економічного впливу, 
доцільно виокремити окремі етапи такого аналізу (див. рис. 
3.1.2). 

Перший етап, який є зазвичай підготовчим, передбачає 
ідентифікацію та аналіз тих проблем, які виникають у 
підприємства в процесі взаємин з групами економічного впливу, 
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та вибір тих груп, на які в подальшому буде поширено аналіз 
вигід і витрат, їхнє ранжування з погляду почерговості аналізу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1.2. Етапи аналізу вигід і витрат взаємин з групами 

економічного впливу (джерело: розробка авторів) 
 

Безпосередньо з першим етапом пов’язаний другий етап 
аналізу, який полягає у виборі виду аналізу вигід і витрат, який 
найбільше відповідає певній групі економічного впливу і 
найповніше враховує усі вигоди та витрати саме цієї групи. Для 
цього можна використати інформацію, наведену в табл. 3.1.1 
щодо класифікації видів аналізу за часом його проведення, 
сферою застосування та використання у процесі прийняття 
управлінських рішень. 

Третій етап аналізу передбачає збір інформації, необхідної 
для проведення аналізу за певною групою економічного впливу 
відповідно до його виду. Ця інформація об’єднує як загальну 

ЕТАПИ АНАЛІЗУ ВИГІД І ВИТРАТ У СИСТЕМІ 
«ПІДПРИЄМСТВО – ГРУПИ ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ» 

      Аналіз взаємин з групами економічного впливу, 
ідентифікація проблем, зумовлених такими взаєминами, вибір 
тих груп, які потребують аналізу 

      Вибір виду аналізу вигід і витрат 

      Збір інформації, необхідної для проведення аналізу за 
певною групою економічного впливу 

      Проведення аналізу вигід і витрат щодо певної групи 
економічного впливу 

      Практична реалізація управлінського рішення, зумовленого 
результатами аналізу вигід і витрат 

1 

2 

3 

4 

5 
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інформацію для усієї групи економічного впливу, так й 
індивідуальну інформацію для кожного контрагента. 

Четвертий етап є основним етапом аналізу вигід і витрат у 
системі «підприємство – група економічного впливу». Його 
здійснюють відповідно до процедури, зображеної на рис. 3.1.1, а 
кінцевою метою етапу є визначення даних щодо вигід і витрат, 
зумовлених взаєминами з певною групою економічного впливу. 

Визначення сумарного результату вигід і витрат за кожним 
контрагентом певної групи економічного впливу, контрагента, 
для якого цей результат матиме максимальне значення та 
прийняття управлінського рішення щодо співпраці з ним, 
передбачає п’ятий етап аналізу. 

Наступним етапом аналізу є практична реалізація обраного 
управлінського рішення та формування масивів інформації, які 
можна використати для майбутніх аналізів вигід і витрат з 
аналогічною групою економічного впливу. 

Необхідно зауважити, що запропоновані схеми та 
послідовність порівняльного аналізу вигід і витрат – це тільки 
певні етапи на шляху до розв’язання конкретного завдання. Тому, 
на нашу думку, надзвичайно актуальним для ефективного аналізу 
вигід і витрат є твердження, наведене в [1, с.16], щодо того, що 
теорія «не може підмінити собою професійних знань і досвіду що 
їх аналітик і менеджер привносять у кожну ситуацію. В ній немає 
готових рецептів для прийняття ефективних рішень – добре 
розроблена схема необхідна, але не менш необхідним є глибоке 
розуміння та інтуїція». І це необхідно враховувати в процесі 
аналізу вигід і витрат взаємин з групами економічного впливу. 
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Ясінська А.І. 
3.2. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ  
ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Глобалізація зовнішнього підприємницького середовища, 

складність умов середовища функціонування вітчизняних 
підприємств значною мірою впливають на їх фінансові 
результати. Забезпечення належного рівня фінансової 
стабільності можливе тільки завдяки використанню дієвих 
інструментів управління витратами з метою їх оптимізації. 
Порівняння величини доходів та понесених витрат на їх 
здійснення є найважливішим питанням на кожному підприємстві. 
Проте чільне місце у складі всіх витрат підприємства варто 
виділити трансакційним, так як, в умовах стрімкого розвитку їх 
неможливо уникнути, а їхня величина має тенденцію до 
зростання. Система управління підприємством, а також система 
управління витратами досліджувалися науковцями та практиками 
впродовж багатьох років. Проте, в основному трансакційні 
витрати були поза увагою, і традиційно склалася думка, що такий 
вид витрат необхідно скорочувати. Вирішення проблеми таким 
чином, є суперечливим рішенням, тому що повністю уникнути 
трансакційних витрат без шкоди і негативних наслідків для 
господарської діяльності підприємства практично неможливо.    

Витрати підприємства є одним з основних об’єктів в системі 
управління підприємством, і тому їхньому дослідженню в різних 
аспектах присвячено чимало праць вітчизняних і зарубіжних 
науковців. Дедалі більшої актуальності набуває питання 
управління трансакційними витратами, які виникають у різних 
сферах господарської діяльності: операційній, фінансовій, 
інвестиційній від моменту створення і до моменту ліквідації 
підприємства. Дослідженню теоретичних, методичних та 
методологічних проблем управління трансакційними витратами 
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присвятили свої праці такі науковці: Л.В. Базалієва [1], О. 
Вільямсон [3], Р. Коуз [9], П.В. Круш [10], І.В. Макалюк [11], Д. 
Норд [13], Ж.М. Ющак [15], проте віддаючи належне науковим 
напрацюванням слід зазначити, що системному підходу щодо 
управління трансакційними витратами не приділено належної 
уваги. Зокрема, існує потреба у більш детальному вивченні 
питання щодо складових системи управління трансакційними 
витратами, зокрема, основних її елементів, функцій, класифікації 
задля забезпечення ефективної оптимізації даних витрат та 
прийняття управлінських рішень пов҆язаних з управління ними.  

 Дослідженню теоретичних та організаційно-методичних 
аспектів бухгалтерського обліку і контролю трансакційних 
витрат присвячено праці Ж.М. Ющак [15]. Зокрема, автором 
визначено напрями удосконалення організації бухгалтерського 
обліку та внутрішнього контролю трансакційних витрат, для 
цілей бухгалтерського обліку та управління удосконалено 
класифікацію і запропоновано комплексний підхід щодо їх 
облікового відображення у звітності.   

Економічна ефективність господарської діяльності 
вітчизняних підприємств залежить від напрямів зниження та 
оптимізації витрат і збільшення рівня прибутковості. В умовах 
конкурентної боротьби питання зниження витрат набувають 
особливого значення. Важливу роль у розробленні напрямів 
зниження витрат відіграють трансакційні витрати, які 
формуються на рівні будь-якої підприємницької структури. 
Існування таких витрат, а також їх зростання на будь-якому 
підприємстві є характерною рисою здійснення підприємницької 
діяльності. Але варто зазначити, що зростання трансакційних 
витрат негативно впливає на цінову політику підприємства, 
знижує ефективність виробництва та реалізації продукції, і 
внаслідок загрожує фінансовій стабільності, а відтак 
конкурентоспроможності підприємства на ринку. Відсутність 
єдиного підходу до трактування «трансакційні витрати», 
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«трансакції», а також складність їхнього визначення, класифікації 
для цілей управління і контролю окреслюють не вирішені 
проблемні питання.  

Аналіз публікацій засвідчує, що здебільшого науковці і 
практики досліджують окремі аспекти управління витратами, 
зокрема пов'язані з вдосконаленням обліково-розподільчих, 
аналітичних та планово-бюджетних процедур. Незважаючи на 
чималу кількість наукових праць з проблем управління 
витратами, фахівці не сформували цілісної концепції формування 
ефективної системи управління витратами. Управління 
витратами полягає у здійсненні впливу на їхній склад і рівень, що 
забезпечує високі темпи розширення економічної діяльності 
підприємства та досягнення запланованих фінансових 
результатів.  

Категорія трансакційних витрат в Україні і дотепер є 
недостатньо вивченою, і практично не застосовується на 
практиці, незважаючи на те, що ці витрати є ключовими в 
діяльності будь-якого підприємства. Б. Кваснюк і С. Кіреєв 
зазначили, що «в українській науковій літературі теорія і 
практика функціонування інституційних секторів економіки 
фактично не вивчені». Досліджували методологічні та методичні 
основи трансакційних витрат такі зарубіжні науковці, як             
А. Алчіан, Й. Барзель, О. Уільямсон, К. Ерроу, Р. Коуз, К. Менар, 
С. Архієреєв, М. Вергуненко, О. Власенко, О. Тарасенко та інші. 
Поряд із зарубіжними науковцями і, незважаючи, на те, що у 
вітчизняній економіці це нове явище, теоретичні та методичні 
проблеми управління цими витратами вже відображені у працях 
відомих українських вчених, зокрема, пріоритет тут належить     
І. Булєєву, О. Замазій, Г. Кірейцеву, Г. Козаченку, Г. Макухіну, 
Ю. Погорелову, М. Пушкару, Л. Хлапьонову, О. Шепеленку та 
іншим.  

Для управління витратами важливе значення має низка 
концепцій, зокрема, таких, як: доданої вартості, ланцюжка 
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цінностей, альтернативних витрат, трансакційних витрат, 
стратегічного позиціонування тощо. Концепції трансакційних 
витрат у наукових роботах приділяють все більше уваги, оскільки 
подекуди ці витрати домінують на підприємствах. Але одним із 
найважливіших питань щодо виокремлення трансакційних витрат 
у загальній величині витрат підприємства є їх класифікація, яка 
дасть змогу упорядкувати певним чином елементи будьякої 
підприємницької системи. Науково обґрунтована класифікація 
трансакційних витрат дасть змогу упорядкувати певним чином 
елементи будь-якої підприємницької системи, вона є запорукою 
не тільки належної організації обліку і контролю, але й системи 
управління підприємством загалом. Аналіз публікацій [1-15] 
засвідчує, що науковці виділили понад 30 класифікаційних ознак 
та більше ніж 80 видів трансакційних витрат. Узагальнюючи 
наукові розробки, у табл. 3.2.1 запропоновано підходи до 
класифікації для цілей управління трансакційними витратами, яка 
дасть змогу розкрити насамперед їхній зміст, види, та місце 
виникнення. Враховуючи особливості господарської діяльності 
кожного окремого підприємства, поняття та види трансакційних 
витрат є широкими, і тому науковці визначили та узагальнили 
п'ять типів цих витрат [3, 4, 5, 14]: на пошук інформації; на 
проведення переговорів; вимірювання; специфікації та захисту 
прав власності; опортуністичної поведінки. Окрім визначених 
п'яти типів, науковцями розпочато і запропоновано типологію 
трансакційних витрат, яка містить шість ознак: економічні 
наслідки; характер контактів; джерело відшкодування; тип 
інституцій; сферу виникнення; періодичність виникнення. 
Загалом, усі запропоновані класифікації трансакційних витрат 
мають теоретичний характер, і тому важливим є врахування 
практичного аспекту та умов господарської діяльності 
українських підприємств. Звідси можна зробити висновок, що 
дослідження концепції управління трансакційними витратами 
підприємства потребує подальших наукових досліджень як 
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теоретичного, так і практичного характеру, і дієвими 
інструментами слугуватимуть їхня типологія та класифікація на 
рівні підприємства. Відсутність єдиної класифікації 
трансакційних витрат спричинена не тільки їхньою 
різноманітністю, але й визначенням їхнього змісту та структури 
на рівні підприємства.  

Таблиця 3.2.1 

Класифікація трансакційних витрат підприємства 
Ознаки класифікації Групи трансакційних витрат 

1 2 
Для оцінки трансакційних витрат та визначення впливу на фінансові результати 

За видами діяльності витрати звичайної діяльності 
витрати фінансової діяльності 
витрати інвестиційної діяльності 

За можливістю відображення в обліку облікові 
необлікові 

За доцільністю здійснення продуктивні 
непродуктивні 

За періодами виникнення довгострокові 
короткострокові 
одноразові 

За джерелами відшкодування включаються у собівартість продукції 
за рахунок прибутку підприємства 

За етапами трансакцій інформаційні витрати 
витрати на проведення переговорів 
витрати на оформлення угод 
витрати на специфікацію 
витрати на вимірювання 
витрати на моніторинг контрактів 
витрати захисту від третіх осіб 

Для контролю трансакційних витрат 
За рівнем контрольованості контрольовані 

неконтрольовані 
частково контрольовані 

За порядком обчислення фактичні 
планові 

Для прийняття управлінських рішень 
Залежно від прийняття управлінських 
рішень 

релевантні 
нерелевантні 

За кількістю трансакцій умовно-постійні 
умовно-змінні 

За відношенням до витрачання коштів можливі 
реальні 
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Продовження табл.3.2.1 
1 2 

За сферою виникнення зовнішні 
внутрішні 

За характером контрактів легальні 
нелегальні 

 
Основними завданнями, вирішення яких можливе в процесі 

розробляння класифікації трансакційних витрат з метою 
визначення їх сутності та значущності  є наступні: 

формування повної та своєчасної інформації про склад та 
величину трансакційних витрат; 

відображення трансакційних витрат, пов’язаних з 
операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю 
підприємства;  

удосконалення процесу організації обліку, аналізу та 
контролю трансакційних витрат; 

отримання інформації щодо трансакційних витрат за 
центрами їх виникнення та відображення в управлінській 
звітності;  

систематизація (шляхом визначення основних напрямів 
класифікації) трансакційних витрат у відповідності до потреб 
обліку та управління;  

удосконалення процесу управління трансакційними 
витратами та забезпечення інформацією для прийняття 
управлінських рішень.  

З метою здійснення оцінювання та проведення аналізу 
трансакційних витрат на рівні підприємства є необхідним, на 
основі класифікації, визначення інформаційних джерел. 
Відсутність інформаційного забезпечення унеможливлює 
класифікацію трансакційних витрат підприємства, яка, водночас, 
дає змогу удосконалити обліково-аналітичну систему управління 
підприємством. Інформаційне забезпечення дослідження 
трансакційних витрат є цілеспрямованим рухом інформаційних 
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потоків, котрі відповідають встановленим вимогам та критеріям, 
сформовані згідно з визначеними формами, і в кінцевому 
результаті становлять трансакційне середовище підприємства. 
Трансакційне середовище підприємства формується на основі 
чинників зовнішнього та внутрішнього щодо підприємства 
середовища. Тобто, це сукупність певних чинників, зокрема 
зовнішніх і внутрішніх, які взаємодіють між собою. До зовнішніх 
можна віднести показники зовнішньої щодо підприємства 
інформації, які характеризують зовнішній стан ринку, галузі, 
конкурентів, партнерів тощо. Внутрішні базуються на інформації 
бухгалтерського, податкового, управлінського та інших видів 
обліку. Різноманітність трансакційних витрат підприємства, їх 
види та джерела походження ускладнює дослідження джерел 
інформації, необхідної для проведення їхнього аналізу.  

Автори [1-15] на основі використання якісних характеристик 
інформаційних джерел трансакційних витрат їх узагальнено у три 
групи:  

1) інформація регулярної звітності бухгалтерського обліку 
підприємства;  

2) інформація нерегулярної звітності бухгалтерського обліку 
підприємства;  

3) інформація, отримана внаслідок аналітичної експертного 
оцінювання.  

Відсутність інформації або недостовірність прогнозів щодо 
трансакційних витрат на підприємстві внаслідок призводить до 
прийняття невірних управлінських рішень, помилкових дій, які 
можуть спричинити незадовільний фінансовий стан 
підприємства. Управління трансакційними витратами потрібно 
розглядати не лише з метою зниження їхнього рівня, але і з 
метою ефективного використання цих витрат, тобто щоб 
отримана сума прибутку виправдовувала ці витрати.  

Побудова ефективного механізму управління трансакційними 
витратами на вітчизняних підприємствах, а також методичний 
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інструментарій оцінювання ефективності управління цими 
витратами висвітлено у працях П.В. Круш [10] та І.В. Макалюк 
[11], зокрема авторами визначено основні елементи механізму, 
завдання і принципи управління трансакційними витратами, 
функції та інструменти. Враховуючи, що основною метою 
управління трансакційними витратами є їх оптимізація, яка 
досягається шляхом удосконалення ефективності процесу 
управління та реалізації основних функцій управління: 
планування, організування, мотивування, контролювання та 
регулювання. Автор І.В. Макалюк [11] наголошує, що послідовне 
та комплексне виконання функцій управління забезпечуватиме 
перетворення вихідних ресурсів у кінцевий результат, а також 
досягнення цілей управління. Окрім запропонованих автором 
функцій менеджменту в системі управління трансакційними 
витратами їх варто доповнити специфічними функціями 
управління, які притаманні саме витратам, що дасть змогу більш 
детальніше вивчити, склад, структуру, поведінку та місце 
виникнення даних витрат, що в подальшому повинні забезпечити 
їх оптимізацію.   

Питанням управління трансакційними витратами 
підприємства присвячені праці Л.В. Базалієвої [1], зокрема автор 
досліджує науково-теоретичні та методичні основи управління 
трансакційними витратами, особливості їхнього формування та 
управління, висвітлює економічну сутність трансакційних витрат, 
як обʼєкта управління з позицій поєднання функціонального, 
системного та стратегічного підходів. Погоджуючись з 
дослідженнями автора Базалієвої Л.В. слід зазначити, що саме 
поєднання функціонального та системного підходів повинно 
забезпечити ефективність системи управління трансакційними 
витратами, досягнення якої неможливе без реалізації основних 
функцій менеджменту. Вирішення завдання щодо реалізації 
функцій менеджменту є складним і потребує більш детальних 
досліджень в процесі визначення конкретних заходів, які повинні 
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враховувати специфіку саме трансакційних витрат на 
підприємстві.     

Функції управління трансакційними витратами слід 
розглядати через призму загальних функцій менеджменту із 
доповненням специфічних для витрат: планування, нормування, 
калькулювання, облік, аналіз тощо. Для забезпечення 
ефективності реалізації та чіткого виконання функцій в процесі 
управління, слід сформувати та визначити основні завдання, які 
необхідно вирішити для того щоб забезпечити оптимальний 
рівень трансакційних витрат, своєчасно розробити заходи і за 
потреби усунути недоліки шляхом прийняття відповідних 
управлінських рішень. В моделі системно-орієнтованого 
управління трансакційними витратами ключове місце в керуючій 
підсистемі варто виділити функціям управління, реалізація яких 
сприятиме усвідомленню управлінського персоналу щодо 
постановки і виконання конкретних завдань, які стосуватимуться 
трансакційних витрат (табл. 3.2.2). 

Таблиця 3.2.2 
Основні завдання специфічних функцій в управлінні 

трансакційними витратами  
Функції 

управління  
Основні завдання щодо управління трансакційними витратами 

1 2 
Прогнозування прогнозування планових параметрів та показників, які визначатимуть 

результативність господарської діяльності; 
аналіз ретроспективних даних, тенденцій їхньої зміни для 
прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства на 
майбутній звітний період; 

Планування збір, обробка, інтерпретація управлінської інформації; 
аналіз впливу чинників зовнішнього та внутрішнього 
підприємницького середовища на величину трансакційних витрат; 
планування та визначення економічного обґрунтованої величини та 
складу трансакційних витрат на плановий період; 
складання бюджетів та поточних планів трансакційних витрат; 

Організування формування організаційного механізму управління трансакційними 
витратами; 
розподіл повноважень, визначення відповідальних осіб щодо 
здійснення трансакційних витрат на різних рівнях управління; 
удосконалення інформаційної бази та системи управління загалом з  
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Продовження табл. 3.2.2 
1 2 

 метою прийняття стратегічних, тактичних та оперативних 
управлінських рішень; 

Нормування визначення та встановлення обґрунтованих нормативів щодо складу 
трансакційних витрат в операційній діяльності підприємства; 
визначення чинників (зовнішніх, внутрішніх) впливу на виробничу та 
господарську діяльність підприємства; 

Калькулювання обґрунтування розрахунків витрат пов’язаних з виготовленням 
продукції (робіт, послуг); 
аналіз витрат з визначенням чинників впливу на відхилення; 
розробляння заходів щодо усунення відхилень; 

Облік накопичення та узагальнення інформації (бухгалтерська, фінансова, 
статистична, податкова, управлінська звітність підприємства, інша 
звітність відділів, центрів відповідальності тощо); 
контроль трансакційних витрат з метою визначення їхньої 
доцільності; 
 

Аналізування визначення ефективності використання ресурсів 
визначення чинників впливу (зовнішніх і внутрішніх) на склад і 
величину трансакційних витрат; 
виявлення резервів зниження витрат, причини перевитрат; 
дослідження інформації для прийняття рішень щодо планування 
трансакційних витрат; 
 

Мотивування пошук та застосування методів зниження витрат; 
спонукання працівників до оптимізації чи дотримання встановленого 
рівня витрат; 
створення та удосконалення існуючої системи заходів (спонукальних 
мотивів)  спрямованих на матеріальне стимулювання праці 
працівників; 
зацікавленість працівників у здійсненні трудової діяльності; 

Контролювання аналіз встановлених нормативів на відповідність та умов дотримання; 
виявлення відхилень фактичних від запланованих показників 
визначення умов дотримання нормативів або їхньої зміни; 
контроль витрат на початковому, в процесі та на кінцевому етапах; 

Регулювання визначення та усунення відхилень виявлених на етапі контролю 
шляхом впровадження відповідних заходів; 
своєчасне регулювання витрат, виправлення помилок задля 
досягнення запланованих показників та результатів; 

Координування узгодження взаємовідносин між окремими центрами відповідальності 
на різних рівнях управління із зовнішнім щодо підприємства 
середовищем; 

  
Варто зазначити, що наведені основні завдання щодо 

реалізації специфічних функцій в управлінні трансакційними 
витратами є узагальненими, і для більш точного та 
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конкретизованого їх формування необхідно враховувати 
особливості діяльності кожного окремого підприємства та види 
трансакційних витрат. Окрім того, необхідно також враховувати 
тенденції внутрішнього та зовнішнього середовища  
функціонування, а також вплив чинників на величину 
трансакційних витрат з врахуванням ступеня їх вагомості. Тому, 
основними напрямками щодо визначення ефективності системно-
орієнтованого управління трансакційними витратами можна 
виділити наступні:  

рівень досягнення цілей на які спрямовувались трансакційні 
витрати. В ситуаціях, коли найважливішим є досягнення 
конкретної мети в чітко визначений термін, вважається не 
суттєвим фактором коли витрати на досягення мети перевищують 
отримані доходи;  

співвідношення отриманого результату та понесених 
трансакційних витрат на його досягнення. Досить часто 
керівництво підприємства орієнтується лише на отримання 
максимального результату за мінімальних витрат, хоча такий 
підхід не є доцільним в усіх випадках; 

тенденції зміни непродуктивних витрат (більшість 
трансакційних витрат є непродуктивними). Стійка динаміка 
зменшення непродуктивних витрат дає можливість стверджувати 
про оптимізацію різних процесів пов’язаних з використанням 
ресурсів на підприємстві;  

показники оцінювання ефективності управління 
трансакційними витратами повʼязаних з виробничим процесом. 
Доцільним є аналізування окремих елементів витрат з метою 
деталізованого виявлення всіх причин, що зумовили позитивні та 
негативні зміни виробничих, невиробничих витрат тощо;   

інтегральний показник ефективності управління 
трансакційними витратами підприємства. Якщо різні одиничні 
показники набувають протилежних значень на конкретний 
момент часу, то для прийняття оперативного управлінського 
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рішення потрібно мати узагальнену оцінку ефективності 
управління. 

У сучасній методології під час формування механізму 
управління трансакційними витратами можна виділити такі 
недоліки:  

формування системи управління, аналізу та контролю 
здійснюється з використанням застарілих методів та підходів; 

потребує удосконалення система нормування витрат, яка 
зорієнтована у більшості випадків на внутрішні чинники; 

відсутність та недосконалість системи бюджетного 
планування;  

неврахування частини трансакційних витрат під час 
прийняття управлінських рішень;  

відсутність оцінки та неможливість визначення у кількісному 
вираженні частини трансакційних витрат (витрати 
опортуністичної поведінки); 

недосконалість законодавчо-правової бази та системи 
захисту договірних зобов'язань щодо контрактних угод;  

недосконалість маркетингових комунікацій, що призводить 
до значної кількості посередників; 

недосконалість інформаційної бази, зокрема різноманітність 
та хаотичність інформації;  

недосконалість системи захисту прав власності та високий 
рівень корупції в державних структурах;  

відсутність впровадження інноваційних технологій щодо 
збирання, інтерпретації та передачі інформації.  

Враховуючи, що процес управління трансакційними 
витратами передбачає не лише облікове відображення, аналіз, 
оцінку, контроль тощо, але й дослідження тенденцій їхньої зміни 
з урахуванням впливу різноманітних факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовищ. Визначення впливу факторів на 
величину трансакційних витрат, а також виявлення їх 
взаємозв’язків (який саме фактор впливає і яким чином 
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спричиняє зміну (зростання/зменшення) трансакційних витрат) є 
надзвичайно важливим. Визначальними факторами, які дають 
можливість оптимізувати витрати, слід виділити фактори 
внутрішнього щодо підприємства середовища, зокрема:  

група факторів фінансової політики: платоспроможність, 
фінансова незалежність, стабільність, рівень рентабельності 
підприємства, показники беззбитковості виробництва, показники 
дебіторської та кредиторської заборгованості, період окупності, 
тощо; 

група факторів виробничої політики: виробнича потужність, 
якість продукції (робіт, послуг), сервіс для клієнтів, популярність 
марки (бренду), асортимент продукції, ноу-хау, логістика, 
наявність організаційних мереж, методи ціноутворення, 
спеціалізація, тощо; 

група факторів ресурсної політики: показники собівартості, 
кваліфікація персоналу, організація виробництва, гнучкість 
виробництва, рівень використання новітніх технологій та ІТ, 
інновації, гнучкість системи управління, кількість посередників, 
доступність сировинних джерел, умови поставок сировини, тощо; 

група факторів управлінської політики: вибір стратегії 
розвитку підприємства, функції, обов’язки та повноваження 
управлінського персоналу, методи та інструменти управління, 
контроль за виконанням поставлених завдань, наявність 
(відсутність) новітніх методів управління підприємством, тощо.  

Окрім наведених груп факторів внутрішнього середовища 
необхідно також враховувати особливості господарської 
діяльності окремого підприємства. Для більш результативної 
оцінки величини трансакційних витрат доцільним є проведення 
факторного аналізу, який дозволяє визначити вплив кожного 
окремого чинника та причинно-наслідкові звя’зки, що в 
подальшому дасть можливість виявити резерви та напрямки 
оптимізації цих витрат. Також на основі визначених факторів 
внутрішнього середовища, які здійснюють вплив на трансакційні 
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витрати можна сформувати певну систему показників, 
розрахунок яких дасть змогу визначити вагомість кожного 
окремого фактору та його вплив на господарську діяльність 
підприємства загалом.  

Розглядаючи трансакційні витрати особливу увагу слід 
приділити внутрішньому контролю, який повинен забезпечити 
кількісне і якісне вимірювання досягнутих фактичних 
результатів, а також ефективність і правильність виконання 
прийнятих управлінських рішень. Задля підвищення і 
забезпечення ефективності внутршнього контролю трансакційних 
витрат необхідно дотримуватись низки принципів, які 
визначатимуть певні правила його результативності. Принципи 
слугують основою щодо виконання контрольних функцій, і 
повинні відображати специфічні особливості, як самого 
підприємства, так і трансакційних витрат зокрема. До основних 
принципів можна віднести наступні: результативності, 
адресності, сприйняття, своєчасності, гнучкості, економічності 
тощо. 

Сутність принципу результативності полягає в тому, що 
контроль не повинен здійснюватися тільки для того, щоб 
виявляти певні недоліки та проблеми, а покликаний насамперед 
для здійснення впливу на діяльність підприємства з метою 
вирішення поставлених завдань. Результативність безпосередньо 
залежить від ефективності організації та проведення: 
розробляння програми, плану підготовки працівників, які входять 
до складу комісії з контролю, визначення її складу; встановлення 
постійного контролю керівників за роботою членів комісії, 
надання їм теоретичної та практичної допомоги зі збирання, 
узагальнення й аналізу зібраних у процесі контролю даних та 
матеріалів, розробки певних заходів для покращення роботи 
підконтрольних органів. 

Принцип адресності поялгає в тому, що інформація про 
результати контролю важлива тільки тоді, коли вона доведена до 
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відома тих осіб, які мають право здійснювати регулюючий вплив 
на обєкт відповідної зміни параметрів. Схематично внутрішній 
контроль повинен забезпечити отримання інформації, що 
отримується в результаті контролю, яка в свою чергу повинна 
обєктивно відображати стан контрольованого обєкта, який 
насправді є важливим для успішної роботи підприємства. 

За принципом сприйняття внутрішнього контролю на 
підприємстві є вкрай важливим відображення та оцінка 
результатів на предмет обєктивності. Саме обєктивність 
отриманих результатів забезпечить уникнення та 
унеможливлення непорозумінь з боку контролюючих осіб та 
контрольованих, задля уникнення ймовірних порушень або 
ігнорувань системи контролю. 

Принцип своєчасності полягає у необхідності 
систематичного, регулярного проведення 
внутрішньогосподарського контролю певних обєктів усіма 
контролюючими органами на засадах організації та планування 
контрольних процедур у визначенні терміни, які регламентують 
даний контрольний процес. Тобто отримана інформація та 
результати проведеного контролю керівництво підприємства 
отримуватиме вчасно і правильно її використовуватиме. Тільки 
своєчасно отримана інформація дає можливість цілісно та 
грунтовно відреагувати на зміни у внутрішньогосподарських 
процесах та прийняти своєчасно необхідні управлінські рішення. 

За принципом гнучкості система внутрішнього контролю 
повинна враховувати і підлаштовуватися під змінювані 
економічні умови функціонування підприємства та його 
внутршіні процеси, і та не може мати жортких організаційних 
рамок. Принцип гнучкості визначається сучасним середовищем, в 
якому функціонує підприємство, тому система внутршінього 
контролю повинна враховувати таку динаміку і за потреби 
вносити корективи щодо мети, завдань та мотивів контрольної 
діяльності загалом. 
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Сутність принципу економічності полягає в мінімізації 
витрати на його проведення, залученням мінімальної або 
необхідної кількості працівників, які здійснюватимуть контроль. 
Розмір витрат для організації контролю не може перевищувати 
розміру того ефекту (збільшення доходів, прибутку, зниження 
витрат тощо), який досягається в процесі його здійснення. 

Внутрішній контроль є надзвичайно важливим і необхідним 
для отримання бажаних фінансових результатів. Контроль 
трансакційних витрат підприємства дає змогу виявити ці витрати 
за місцями виникнення (центрами відповідальності), визначити 
відхилення, здійснити оперативне регулювання, визначити 
відповідальність осіб структурних підрозділів за понесені 
витрати, надати інформацію керівництву для прийняття 
відповідних управлінських рішень щодо даного виду витрат. 
Розробляючи методику проведення внутрішнього контролю 
трансакційних витрат підприємства варто дотримуватись певних 
принципів, які покликані удосконалити дію контрольних 
функцій, і тим самим здійснювати внутрішній контроль 
трансакційних витрат системно.   

Виокремлення трансакційних витрат у загальній структурі 
витрат підприємства дає змогу керівникам та менеджерам 
удосконалити наявні методи та інструменти планування, обліку, 
аналізу та контролю. Окрім цього, вивчити склад та чинники, які 
на них впливають і визначають їхній обсяг тощо. Підвищення і 
збереження конкурентоспроможності підприємства в умовах 
нестабільного ринкового середовища, ефективність та 
результативність його функціонування значною мірою залежить 
від розміру саме трансакційних витрат, вплив яких є істотним і 
яким неможливо знехтувати. Методологічні аспекти управління 
трансакційними витратами полягають в удосконаленні механізму 
управління цими витратами, у визначенні передумов їхнього 
виникнення, поведінці, структурі, оптимального рівня тощо. 
Окрім цього, варто зазначити, що у різних періодах таке 
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управління матиме певні відмінності, які обумовлені метою, 
завданнями, методами та інструментами.  

Управління трансакційними витратами підприємства – це 
досить складний, динамічний і в деякій мірі неоднозначний 
процес, метою якого є оптимізація даного виду витрат, яка 
повинна забезпечити фінансовий результат з виправданими 
витратами. Тому, на нашу думку, сутність управління 
трансакційними витратами необхідно розглядати 
використовуючи системно-орієнтований підхід, який полягає у 
дії двох взаємоповʼязаних підсистем – керуючої (обʼєкти 
управління) та керованої (субʼєкти управління). Системно-
орієнтований підхід щодо управління трансакційними витратами 
дає змогу визначити сутність цих витрат, місце виникнення, 
основні завдання та цілі, обрати відновідні методи та 
інструменти, сформувати інформаційну базу задля оцінки 
ефективності управління ними, а також прийняття оперативних і 
стратегічних управлінських рішень. З метою побудови 
ефективної системи управління трансакційними витратами 
вітчизняні науковці [1; 4; 11; 12; 15] пропонують застосування 
системного, функціонального та стратегічного підходів. Всі 
запропоновані підходи є взаємопов’язаними, і тому створення 
раціональної системи, яка повинна забезпечити ефективність 
свого функціонування, досягнення цілей та завдань, взаємодію 
елементів і складових, реалізацію стратегічних і тактичних 
завдань, функцій, принципів, методів та інструментів, необхідно 
розглядати з позицій системного підходу, зорієнтованого на 
поєднання наведених підходів, але враховуючи специфіку, як 
діяльності підприємства так і трансакційних витрат задля 
забезпечення оптимального їх співвідношення: витрати-
результат. 

Сутність системно-орієнтованого управління трансакційними 
витратами підприємства полягає у дослідженні взаємодії та 
удосконаленні елементів системи, які орієнтуючись на виконання 
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мети, змінюють свій стан під впливом зовнішніх і внутрішніх 
факторів для отримання оптимального результату від здійснення 
витрат. Кожен обʼєкт, стосовно якого приймається управлінське 
рішення розглядається з точки зору системного підходу, що в 
подальшому дасть змогу підвищити рівень розуміння процесу 
управління трансакційними витратами і тим самим забезпечити 
його чітку координацію,   цільове спрямування та спрятиме 
досягненні поточних та стратегічних результатів господарської 
діяльності підприємства. В основу системно-орієнтованої моделі 
покладено принцип побудови кібернетичної моделі управління, в 
якій основними елементами системно-орієнтованого  управління 
трансакційними витратами можна виділити наступні:  

1. Вхід системи – джерела ресурсів: постачальники, кредитні 
та банківські установи, науково-дослідні організації тощо. Види 
ресурсів: фінансові, матеріальні, інформаційні, трудові, 
використовувані технології, науково-дослідні розробки, дослідно-
конструкторські розробки, інновації тощо. 

2. Фактори впливу зовнішнього щодо підприємства 
середовища. 

3. Керуюча підсистема (суб’єкти управління) – власники, 
менеджери, управлінці, фахівці різних рівнів управління. 

3.1. Мета управління трансакційними витратами. 
3.2. Підсистема стратегічного  управління – довготермінові 

цілі, стратегія, політика. 
3.3. Підсистема тактичного управління – короткотермінові 

цілі, тактика, завдання. 
3.4. Специфічні функції управління трансакційними 

витратами: прогнозування, планування, організування, 
нормування, калькулювання, облік, аналізування, мотивування, 
контролювання, регулювання, координування. 

3.5. Методи управління трансакційними витратами: 
стратегічні та тактичні. 
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3.6. Інструменти управління трансакційними витратами: 
фінансові, цінові, логістичні, техніко-технологічні, 
адміністративні, соціальні тощо. 

4. Керована підсистема (об’єкти управління): 
4.1. Об’єкти управління – трансакційні витрати: за видами 

діяльності (в операційній, фінансовій, інвестиційній, 
надзвичайній діяльності); за підрозділами, процесами, місцями 
виникнення тощо. 

4.2. Фактори впливу внутрішнього середовища (фінансові, 
виробничі, ресурсні, управлінські, інформаційні). 

4.3. Власний потенціал (виробничий, кадровий, 
технологічний, фінансовий, інноваційний, інформаційний тощо). 

5. Вихід системи – фінансовий та інший результат діяльності 
підприємства. 

Для дослідження особливостей системно-орієнтованого 
управління трансакційними витратами підприємства 
пропонується використання узагальненої моделі, представленої 
на рис. 3.2.1.  

Удосконалення процесу управління трансакційними 
витратами з позицій використання системно-орієнтованого 
підходу, дасть змогу забезпечити отримання бажаних результатів 
та покращити систему управління підприємства загалом. Для 
удосконалення та забезпечення ефективності результативних 
показників є реалізація специфічних функцій управління 
витратами, зокрема визначення основних завдань в процесі 
реалізації кожної з функцій, що дасть змогу перетворити вхідні 
ресурси (фінансові, матеріальні, інформаційні, трудові), 
використовувані технології, інновації в кінцевий результат – 
оптимізовані трансакційні витрати підприємства.  

Процес управління господарською діяльністю підприємства  
неможливий без виникнення трансакційних витрат, тому питання 
та проблеми щодо їхнього дослідження не можуть бути залишені 
поза увагою управлінців і є сьогодні надзвичайно актуальними.  
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Рис. 3.2.1. Модель системно-орієнтованого управління 
трансакційними витратами підприємства 

Примітка: сформовано на підставі матеріалів  авторських досліджень  
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можуть бути забезпечені за умови використання системного 
підходу, що дасть змогу не тільки унеможливити збитковість 
підприємства, але й підвищити його платоспроможність, 
дохідність, фінансову незалежність та стабільність розвитку. 

Традиційні методи та моделі ведення бізнесу сьогодні 
потребують значної трансформації. Істотні зміни, які 
відбуваються сьогодні в інформаційному середовищі охоплюють 
найрізноманітніші сфери життєдіяльності. Кардинальні зміни 
можна спостерігати у системі прогнозування подій, плануванні 
умов обслуговування потреб – бізнесу, побуту, праці, дозвілля 
тощо. Створення ефективних систем управління з орієнтоване на 
оптимізацію бізнес-процесів шляхом застосування новітніх 
інформаційних технологій (ІТ), зокрема, і використання 
цифрових технологій (digital), які покликані забезпечити 
економічну доцільність та  привабливість споживання.  

Звичайно, що всі ці заходи спрямовані на досягнення 
ефективності господарської діяльності, яка повинна забезпечити 
фінансовий результат, тому в системі управління підприємством 
необхідно особливу увагу приділити управлінню витратами, 
зокрема й трансакційними. 
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Шевчук В.О. 
3.3. ПРИРОДНИЧІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ 

ОБЛІКОВОЇ ПАРАДИГМИ: 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖИВОГО ЯК ОБ'ЄКТ 

ОБЛІКУ 
 

Наше найпосутніше призначення полягає у донесенні до 
українства і людства національного надбання, яке належить 
передати власним і загальнолюдським нащадкам. Світовому 
українству і співтовариству належить осягати місію, котру ми 
покликані утверджувати. Саме ця місія стає початком новітньої 
ери світової історії. Водночас якраз ця глобальна місія 
започатковує принципово новий – рятівний – світоустрій. 

Загалом ідеться про шанс зміни часопростору, що з'явився у 
світового співтовариства завдяки перемозі України, здобутій вже 
впершідні російсько-української війни. Українству і 
міжнародному співтовариству необхідно усвідомити, що 
проваливши наміри  російського бліц-крігу, Україна миттєво 
опинилася в епіцентрі сучасної геополітики, ставши її особливим 
суб'єктом. Щобільше: нинішня Україна покликана докорінно 
змінити існуючий часопростір.  

Належить також усвідомлювати, що теперішні зміни 
часопростору є ноосферними. Виявляючи себе в ролі дедалі 
активнішого суб'єкта цих змін, Україна засвідчує можливості 
втілення власної місії, котра є і питомо національною, і 
вселюдською. Цей унікальний для української і світової історії 
шанс докорінних змін потребує пріоритетного втілення в 
інтелектуальному та суспільно-господарському бутті нації і 
держав, які підтримуютьУкраїну.  

Для з'ясування світоглядної сутності порушених проблем, 
вирішувати які ні українству, ні людству раніше не доводилося, 
належить апелювати до питомо національного надбання. Адже 
існують новітні (економіко-філософські та ін.) передумови, 



244 

оволодіння якими дозволяє осягати радикальні трансформації, що 
відбуваються в Україні і світогосподарському середовищі [1]. 
Ключові світоглядні передумови впливу сучасного часопростору 
як середовища обліку викладені на Рис. 3.3.1. 

Субстанційні передумови Дефінітивні передумови 

Відповідь на основне питання 
економії як науки 

Визначення сутності сучасної 
світової економічної науки 

 
Рис. 3.3.1. Економіко-філософські передумови розвитку 
часопростору як середовища сучасного обліку модерних  

суспільств 
 

Український мислитель, письменник і правозахисник М. 
Руденко у подібних ситуаціях рекомендував звертатися до 
поняття Субстанції [2, с. 461]. Він радив робити це навіть тоді, 
коли сутність цього поняття нам невідомаі доводив, що 
Субстанція – це Духоматерія: симбіоз одухотвореної матерії і 
матеріалізованого духу [2, с.507]. Звернення за М. Руденком 
додуховно-інтелектуальної складової Субстанції нині дозволить 
осягати можливості розв’язання найпосутніших світоглядних 
проблем.  

Досліджуваний субстанційний підхід спонукав українського 
інтелектуала до побудови картини економічного надбання 
людства. Передумовою побудови цієї картини є адекватна 
відповідь на основне питання економії як науки [2, с. 103]. У той 
же час пересічний громадянин, якому невідомі ні зміст основного 
питання економії, ані відповідь на порушене питання, може 
сказати, що передбачувана відповідь є правильною чи 
помилковою.  

Нині потребує продовження ідея розбудови світоглядних 
підвалин цієї наукової картини, змальованої у вигляді 
метафоричних дерев, одне з яких посадив Ф.Кене, а друге – 
А.Сміт. Згодом дехто із послідовників видатних класиків здатен 
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буде виростити, як наголошував М. Руденко, тільки «галузку на 
дереві пізнання» - дерев же залишатиметься «двоє і тільки двоє» 
[2, с. 381-382]. Адже уявним плодам пізнання (поживним чи 
отруйним), що зростають на цих деревах, відповідають 
життєствердні (рятівні) чи смертоносні знання. Облік об’єктивно 
є фактографічною складовою тих чи інших знань. 

У контексті даного дослідження слід наголосити, що 
внаслідок неприйнятних історичних обставин перше дерево 
виявилося украй занедбаним. Національну наукову школу 
фізичної економії, яку понад 140 років тому заснував д-р С. 
Подолинський, ні в Україні, ані у світі до цього часу не вважають 
галузкою, котра поряд із класичною континентальною 
фізіократією формує крону першого дерева  загальнолюдської 
економіко-філософської культури [3; 4, с.722-725]. Третьою 
галузкою цього життєдайного дерева є сучасна світова фізико-
економічна думка, новітнім науковим напрямом якої є екологічна 
економіка [5]. 

Відтак за С. Подолинським як фундатором національної 
наукової школи фізичної економії, належить стверджувати, що 
статистика, облік та похідні від них контрольно-аналітичні 
функції є ноосферними явищами [6]. А за С. Подолинським як 
очільником світової плеяди подвижників екологічної економіки 
слід доводити, що ноосферна місія управлінських функцій 
полягає в інтелектуальному сприянні примноженню 
енергетичного бюджету людства [7, с. 264]. Саме екологічну 
економіку, а не так звані ортодоксальні теорії чи мейнстрім, 
сутність яких була і залишається політико-економічною, 
належить вважати життєствердною теоретичною основою 
сучасного  екологічного обліку.  

Відтак дефінітивний підхід, що утверджує домінування 
духовно-інтелектуальних засад над матеріально-енергетичними 
підвалинами часопростору, є подальшим продовженням 
субстанційного підходу. Якраз М. Руденко довів, що економія – 
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це «наука, від якої залежить життя на Землі» [2, с.481]. Відтак 
розвиток описаних ним залежностей має спиратися як на згадану 
вище екологічну економіку, так і на новітній апарат теорії 
множин, необхідний насамперед для розкриття залежності життя 
від науки. Вважаємо, що доведена мислителем залежність є 
межею, котра напрацьовані людством упродовж його еволюції 
наукові теорії поділяє на достатні та недостатні [2]. Тож і в 
даному разі облік об’єктивно потрапляє під вплив певної групи 
відповідних наукових теорій. 

Продовженням викладених положень є дефініція фізичної 
економії, що вказує на необхідність «виходити з енергетичних 
підвалин, на яких базується життя народів» [2, с. 477]. Це 
визначення конкретизує окреслені передумови дослідження – як 
субстанційні, так і дефінітивні – тож його належить розкривати за 
допомогою наукових положень, які упродовж більше 140 років 
запроваджуються у загальнолюдський обіг українськими 
класиками фізичної економії. До таких новітніх економічних 
положень належить інституційна парадигма. 

Її природниче обґрунтування наприкінці 80-х років ХХ ст. 
здійснив відомий інтелектуал і гуманіст М. Руденко. Він показав, 
що «всі суспільні інститути й сама державність» формуються «у 
залежності від того, як ми розуміємо природу додаткової 
вартості». Одночасно український мислитель довів наявність 
зворотного зв’язку: адже «від того, як сформована держава, 
залежить існування або … відсутність» абсолютної додаткової 
вартості, тобто енергії прогресу [2, с. 383]. Саме цю категорію 
фізичної економії і належить вважати основоположним об'єктом 
обліку, здійснюваного на засадах інституційної парадигми, котра 
є природничою. 

Тож перш, ніж розкривати інституційну парадигму обліку, 
належить дати природничу інтерпретацію додаткової вартості. 
Теоретичний контекст методології з’ясування природи 
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абсолютної додаткової вартості та похідних від неї категорій стає 
можливим завдяки фізичній економії (табл. 3.3.1). 

Таблиця 3.3.1 
Інституційні підходи до розкриття енергетичного 

потенціалу живого якоб’єкта обліку 
№ 
з/п 

Фізико-економічні категорії, 
що розкривають енергетичний 
потенціал живого 

Природнича інтерпретація інституційної 
парадигми суспільно-господарського освоєння 
живого 

1 Енергія прогресу  Фізичний аналог абсолютної додаткової 
вартості 

2 Абсолютний капітал Симбіоз безальтернативних абсолютних благ -
землі, зерна, соломи, худоби, гною 

3 Відносний капітал Сукупність відносних благ, адекватних 
примноженню абсолютних благ 

4 Модель енергетичного 
бюджету С.Подолинського 

Забезпечення надходжень коштом отримання 
енергії прогресу та спрямування видатків на 
відтворення абсолютного і відносного капіталів 

5 Енергетична модель сучасної 
цивілізації М. Руденка 

Енергетичне забезпечення біосферної та 
ноосферної складових моделі 

 
Як було відзначено, пріоритетне місце у природничій 

парадигмі дослідження економії як науки, належить новітній 
категорії, якою є енергія прогресу. М. Руденко першим 
запровадив у науковий обіг цю фізико-економічну категорію, 
присвятивши їй свою основоположну працю, що дала назву 
зібранню його нарисів з фізичної економії [2]. За М. Руденком 
енергія прогресу є фізичним аналогом абсолютної додаткової 
вартості [2, с.364, 366]. Вона ж покликана стати і пріоритетним 
об'єктом обліку. 

Український інтелектуал обґрунтував формулу енергії 
прогресу і навів її метафізичний тафізико-економічний варіанти. 
Метафізичний (онтологічний) варіант формули має сакральний 
зміст. Відповідно до цього змісту енергія прогресу тлумачиться 
як сукупність Хлібів Христових [2, с.146]. Метафізичний варіант 
формули енергії прогресу мислитель назвав формулою Сонця, 
присвятивши її розкриттю однойменний роман-трактат [8].  
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М. Руденкозапропонував лапідарний математичний варіант 
формули енергії прогресу [2, с.455]. Подамо її у вигляді 

                                       FKE FK                                           (3.3.1) 
 де Е – енергія прогресу; К – капітал; F – кількість ентропії. 
 
Свою формулу енергії прогресу мислитель іменував світовою 

константою [2, с.424]. Значущість цього статусу формули, як 
буде показано нижче, вельми важлива з погляду 
фундаментальних засад подальшого дослідження. 

Капітал за М. Руденком – це «те, що продукує додаткову 
вартість» [2, с. 312]. За допомогою формули (3.3.1) поряд із 
описом структуриенергії прогресу український інтелектуалнавів 
їїматематичну інтерпретацію, що сприяє визначенню 
потенційних обсягів абсолютного капіталу.  

Наведені М. Руденком графо-аналітичні варіанти його 
формули детальніше від формули (3.3.1) описують абсолютний 
капітал. Своєю чергою вони потребують відповідних методик для 
подальшого визначення біоенергетичних співвідношень між 
складовими абсолютного капіталу. 

Атрибутикою абсолютного капіталу є його мультиплікативна 
здатність. У контексті досліджуваної проблематики слід 
наголосити, щоземля стає капіталом виключно за умови 
щорічного нарощування її родючості, акумулювати ж родючість 
здатні тільки рослини, тобто автотрофи; гетеротрофи спроможні 
її тільки трансформувати. 

Мультиплікативна здатність, якою володіє тільки живе (у 
водоростей мультиплікаційний ефект сягає n-порядкового рівня; 
у кукурудзи як злака він 3-порядковий; у домашньої птиці, 
кролиць чи свиноматок – 1-порядковий), має знайти продовження 
в інновативних бізнес-проектах. Ця здатність спричиняє 
відповідну окупність подібних проектів, якщо вони засновані на 
природничих засадах.  
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Трактуючи абсолютний капітал як сукупність складових за С. 
Подолинським і М. Руденком, одночасно із досліджуваною 
проблематикою доречно вести мову і про аналітичне 
обґрунтування ескіза «вічного двигуна» – як у вузькому, так і в 
найширшому трактуванні, включно з обов'язковою вимогою – 
еколого-економічною імплементацією вказаних складових 
капіталу у навколишнє середовище саме тих благ довкілля, які 
створюють позитивні ефекти природних екстерналій. 

С. Подолинський, як наголошував акад. В. Вернадський, 
незалежно від «батьків термодинаміки» обґрунтував цей ескіз 
щеу 80-х роках ХІХ ст. Бельгієць І. Прігожин прийшов до 
подібних висновків майже через 100 років, ставши нобеліатом. С. 
Подолинський не порушував законів термодинаміки – він 
парадигмально збагатив їх. Щобільше: даючи нині за С. 
Подолинським і М. Руденком цей математичний опис за 
допомогою теорії множин, можна збагатити згаданий ескіз 
«вічного двигуна» його сучасним термодинамічним 
прикладанням. 

Монетарний розгляд цих проектів передбачає їх високу 
ефективність – за умови жорсткого контролю цільового 
спрямування авансованих бізнесом чи емітованих державою 
коштів. Пропонується запровадження двох і більше «пілотних» 
проектів, вибудуваних за пропонованими інноваційними 
стратегіями – з метою подальшого компаративного аналізу їхньої 
віддачі. 

Очікуване облікове забезпечення цих проектів має унікальну 
методологічну перевагу, що полягає у наступному: інституційний 
підхід вказує на здатність обліку, застосовуючи класичну 
типологію змін у бухгалтерському балансі,  віддзеркалювати 
збільшення капіталів. У природничому розумінні збільшення 
абсолютного капіталу являтиме собою рекапіталізацію і 
розкриватиме сутність економічного зростання. 
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Складовою абсолютного капіталу, частка якої дорівнює 2/3 
його обсягів, є капітал, який М. Руденко іменував постійним [2, с. 
307]. Необхідне адекватне фактографічне забезпечення 
дотримання вимог фізико-економічної теорії перенесення затрат 
[2, с.402]. Відповідна теорія українського мислителя доводить, 
що цей різновид капіталу має нарощуватися:для забезпечення 
стабільності відтворення живого, а не з метою його знищення– 
навіть у разі перетворення  на паливо. 

Необхідно наголосити, що український інтелектуал є чи не 
єдиним у світовій науці дослідником, котрий в структурі 
абсолютного капіталу ідентифікував постійний капітал аграрної 
сфери. Індустріальна сфера володіє відносним капіталом, тож 
постійний капітал (а у природничому розумінні – це вказані вище 
40% енергії прогресу) у неї відсутній. 

Що стосується щорічного примноження  енергії прогресу, то 
воно у той же час вказує як на збільшення обсягів відносного 
капіталу, тобто приріст ентропії, так і на еколого-економічні 
застереження мислителя щодо запобігання її зростанню. Відтак 
надзвичайної важливості набуває положення про те, що вказаний 
у формулі приріст F є гранично допустимим. Адже F потребує 
максимального скорочення, що спричиняє необхідність 
розроблення й адаптації відповідних фізико-економічних 
методик. 

Подальше застосування класичної типології змін у 
бухгалтерському балансів цьому контексті стає додатковим 
свідченням переваг інституційного підходу. Зокрема, збільшення 
відносного капіталу не є рекапіталізацією, як не є й економічним 
зростанням. Формалізація процесів суспільного кругообігу 
абсолютної додаткової вартості передбачає важливість 
подальшого застосування формули енергії прогресу в 
інтерпретації М. Руденка, котрий, як зазначено, іменував її 
світовою константою.  



251 

Відтак стає дедалі необхіднішим релевантне облікове 
забезпечення як визначення резервів примноження енергетичного 
потенціалу живого, так і врахування порогудопустимого 
приросту F. Ці обмеження пояснюються тим, що енергія 
прогресу, котра спрямовується у сфери неживого й розумного, 
спроможна тільки споживатися, але не приростати, як це 
відбувається усфері живого. 

Розв'язання порушених проблем водночас потребує 
обґрунтування новітньої еколого-економічної моделі 
господарювання. Її прикладне застосування спричиняє 
актуальність розроблення інновативних підходів до використання 
біоенергетичного потенціалуосвоюваних земель і акваторій. 

Раніше ми вказували на такі специфічні об'єкти обліку, як 
природні блага (сонячне випромінювання, атмосферне повітря, 
акваторій, біоценози і комахи-запилювачі), симбіоз яких створює 
позитивні ефекти природних екстерна лій [9]. Нині зростає 
необхідність імплементації абсолютного капіталу як сукупності 
безальтернативних благ (тобто землі, зерна, соломи, худоби, 
органічних добрив як об'єктів обліку) у середовище природних 
екстерналій за класичною для екологічної економіки аналогією 
«сад – пасіка». 

Необхідно вести мову про подальше фактографічне 
забезпечення повноти впровадження пропонованої еколого-
економічної моделі. Втілюючи інноваційну стратегію освоєння 
земель, необхідно керуватися основоположним твердженням М. 
Руденка про те, що земля, котра «рік за роком втрачає 
родючість», «не є капіталом», – «адже ж капітал є процес 
нарощування врожайності, а не навпаки» [2, с.455].  

Формула (3.3.1) набуває особливої значущості з точки зору 
щорічного розподілу енергії прогресу між класами суспільства. 
Онтологічно цей розподіл тяжіє як до ідей «Економічної таблиці» 
Ф. Кене, так і до моделі енергетичного бюджету С. 
Подолинського[2, с.305, 432; 7, с.264]. Доведення Ф. Кене та М. 
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Руденка збігаються у тому пункті, де їхньою світоглядною 
основою стаєрозподіл згаданих Хлібів. Підходи С. 
Подолинського і М. Руденка споріднює ідея забезпечення 
надходжень коштом отримання енергії прогресу і подальшого 
цільового спрямування та контролю видатків на відтворення 
абсолютного і відносного капіталів. 

Із досліджуваних позицій є досить важливими кількісний та 
якісний аспекти суспільного розподілу, здійснюваного за 
формулою (3.3.1). Зокрема, з погляду розподілу Хлібів 
Христових ця формула виглядатиме наступним чином: 

                                       235 23                                              (3.3.2) 
 
З погляду дотримання і контролю біоенергетичних 

співвідношень енергії прогресу, яка щорічно розподіляється в 
суспільстві, йдеться про розподіл, описаний за формулою (3.3.3), 
наведеною нижче. 

Поряд із цим важливим є якісний аспект розподілу 
суспільного розподілу енергії прогресу. При цьому мається на 
увазі, які складові енергії прогресу (зерно, солома) є об’єктами 
суспільного розподілу; між якими суспільними сферами вони 
розподіляються (сфери продуктивні і сфери безплідні); на 
досягнення яких суспільних цілей спрямовуються ці об’єкти 
розподілу (збереження та примноження абсолютного капіталу чи 
розсіювання енергії безплідними сферами). 

Відтак метою розширеного відтворення аграрного 
виробництва стає застосування положень теорії золотого перерізу 
для формалізації структури як отримання врожаю злаків, так і 
його розподілу. 

Формула енергії прогресу має низку прикладних фізико-
економічних варіантів. Важливе значення мають варіанти, що 
описують типи держав, відповідно керованих життєствердним 
або смертоносним знанням [2, с.441-445]. Особливо 
відповідальним завданням стає побудова енергетичної моделі 
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сучасної цивілізації, на актуальності якої акцентував увагу 
мислитель [2, с.467].  

М. Руденко уявляв її у вигляді нижньої (біосферної) та 
верхньої (ноосферної) складових і наголошував на дотриманні 
фундаментальних природничих засад енергетичного 
забезпечення кожної складової моделі. Важливого прагматичного 
значення набуває той варіант формули енергії прогресу, який 
описує майбутнє людства [2, с.445]. Із цього варіанта формули, 
адресованого людству майбутнього, випливає інституційне 
бачення повоєнного світоустрою.З огляду на його призначення 
для людства загалом, цей варіант формули доречно вважати 
алгоритмом загальнолюдського безсмертя. 

Природничі позиції, яких ми дотримуємося, передбачають 
розташування на освоюваних на теренах України землях та 
акваторіях трьох цивілізаційних прототипів. Їх біоенергетичною 
основою відповідно є: аквакультури, дикі трави та зернові 
культури. І якщо освоєння земель та акваторій відповідає 
пропонованим підходам, воно має гармонійно поєднувати згадані 
цивілізаційні прототипи.  

Адже освоювані землі, з одного боку, мають бути 
використаними під дикі трави та/чи вирощування зернових 
культур; з другого боку, ці землі можуть містити імплементовані 
в їхні ареали акваторії, що мають бути використаними під 
вирощування водоростей, трав, злаків, дерев тощо.  

Зведення акумулятивної здатності цих культур до умовного 
зернового еквіваленту дозволяє пропонувати узагальнену фізико-
економічну методологію визначення біоенергетичного 
потенціалу освоюваних земель та акваторій (табл. 3.3.2). 

Освоєння земель і акваторій, якими володіє Україна, 
передбачаєприкладне застосування викладених положень. З 
одного боку, це має враховувати вказані цивілізаційні вимоги, а з 
другого боку, - потребує урахування відповідних інституційних 
вимог, а саме.  



254 

Таблиця 3.3.2 
Визначення енергетичного потенціалу живого як об'єкта 

обліку 
№ з/п Цивілізаційні прототипи, засновані 

на біологічній енергії 
Потенціал освоюваних земель та 
акваторій,біоенергетичних од. 

І Аквакультур  2 
ІІ Диких трав 2 
ІІІ Зернових культур 5 
 Усього 9 
 

Адекватне викликам ХХІ ст. освоєння потенціалу живого, 
досліджуваного як об'єкт обліку, є своєрідним симбіотичним 
поєднаннямбіоенергетичних ресурсів, адекватних названим 
цивілізаційним прототипам. Беручи до уваги цю особливість, 
належить враховувати специфіку інституційних архетипів, свого 
часу вбудованих у кожний названий прототип з метою 
подальшого інноваційного освоєння.  

Розглянемо це на прикладі суспільно-господарських систем, 
створюваних за аналогією до інституційних архетипів, які 
історично апробовані у процесі еволюційного вбудовування у 
цивілізаційний прототип, заснований на біоенергетиці злаків. 
Вони осучаснюють історично апробовані інституційні архетипи 
(табл. 3.3.3). 

Таблиця 3.3.3 
Енергетичний потенціал живого як об'єкт обліку, 

досліджуваний у розрізісистем цивілізаційного прототипу, 
заснованого на зернових культурах 

№ 
з/п 

Інституційні архетипи, сформовані в 
процесі освоєння досліджуваного 
цивілізаційного прототипу 

Сучасні суспільно-господарські системи, 
що відповідають еволюційно 
сформованим архетипам 

1 2 3 
1 Пшенична нива та загін для худоби 

 
Антиентропійніфотосинтетичніеколого-
економічнісистеми 

2 Кузня, столярня, слюсарня, 
ремісничамайстернятощо 

Ентропійні техніко-економічні системи 
 

3 Вітряки, тартаки,водянімлини тощо Антиентропійнінефотосинтетичні 
енергетичні системи  

4 Парова машина, двигун тощо Ентропійні енергетичні системи, технічні 
засоби і процеси 
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Продовження табл. 3.3.3 
1 2 3 

5 Симбіоз прадавньої сільської 
(міської) управи, церкви, школи, 
хати-читальні 

Антиентропійні владно-інтелектуальні 
системи 

 
З огляду на те, що пропоновані системи призначаються для 

господарського освоєння сфер живого, неживого й розумного, 
їхній енергетичний ресурс живого, досліджуваний як об'єкт 
обліку, потребує урахування затрат на функціонування й 
розвиток кожної системи, сформованої відповідно певному 
інституційному архетипу.  

Так, розвиток 1-го різновиду систем, що призначаються для 
освоєння сфери живого, потребує 3 біоенергетичні одиниці (1 
одиницю зерна і 2 одиниці соломи). Освоєння сфери неживого 
передбачає три системи (2-го, 3-го і 4-го різновиду), проте 
обмежується 1 біоенергетичною одиницею зерна, яка має бути 
оптимально розподіленою між системами за певними 
матеріально-енергетичними критеріями достатності. Що 
стосується останнього різновиду систем, то 1 біоенергетична 
одиниця зерна, що призначається для освоєння сфери розумного, 
потребує оптимізації розподілу між владою і Логосом.  

Ієрархія цих систем являє собою кластер, вбудований у 
«тіло» наведеного цивілізаційного прототипу, котрий є 
енергетично найпотужнішим. Відтак акумулюючи 5 
біоенергетичних одиниць, перша із наведених систем здатна 
забезпечувати самовідтворення пропонованого кластеру. У той 
же час завдяки цій здатності вона надає самодостатності усьому 
кластеру, котрий являє собою гармонійну ієрархію діючих і 
взаємно узгоджених суспільно-господарських систем. 
Пріоритетне завдання фахівців полягає у розробленні облікового 
забезпечення функціонування й розвитку кожної із вказаних 
систем. 
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Підкріплення викладених підходів даними української 
аграрної статистики за 2021 рік дозволяє нам пропонувати 
модельметодики, призначеної для з’ясування обсягів та 
обчислення резервів нарощуваннябіоресурсного потенціалу 
живого (табл. 3.3.4). 

Таблиця 3,3.4 
Модель визначення обсягів та резервів примноження 

енергетичного потенціалу живого 

Послідовність 
виконання  
процедур 

Зміст процедур визначення обсягів та резервів примноження 
енергетичного потенціалу живого 

1 Визначення щорічних обсягів урожаю з погляду фізико-економічної 
категорії «енергія прогресу» 

2 Застосування формули енергії прогресу М.Руденка для формалізації 
процесів отримання та розподілу абсолютної додаткової вартості 

3 Фізико-економічна інтерпретація абсолютного капіталу та оптимізації 
енергетичного потенціалуживого за формулою енергії прогресу 

4 Ідентифікація постійного капіталу в структурі абсолютного капіталу 
агропромислової сфери. Фізико-економічна інтерпретація перенесення 
затрат між сферами господарювання 

5 Інтерпретація формули енергії прогресу як світової константи. 
Урахування порогу допустимості приросту F при визначенні резервів 
примноження енергетичного потенціалу живого 

6 Обґрунтування новітньої моделі господарювання з метою втілення 
інновативних підходів до використання енергетичного потенціалу 
живого 

7 Забезпечення повноти впровадження пропонованої еколого-
економічної моделі через першочергову капіталізацію освоєних земель 

8 Додаткове нарощування енергетичного потенціалуживогочерез 
освоєнняенергії диких трав 

9 Примноження енергетичного потенціалуживогокоштом 
енергетичнихводоростей та іншихмарекультур 

10 Утвердження інституційної парадигми зростання потенціалу та 
перспектив капіталізації освоєних земель і акваторій 

 
В Україні 2021 р. отримано урожай зернових, зернобобових 

та олійних культур, загальний обсяг якого за повідомленням 
очільника Міністерства аграрної політики  склав понад 106 млн 
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тонн [10]. Це означає, що розрахункова забезпеченість зерном 
пересічного мешканця в Україні є удвічі більшою від 
забезпеченості громадян цивілізованих країн Європи і світу. 
Належить наголосити, що це тільки початок підступу до 
горизонтів, за якими відкриваються обрії продукування 
заможного майбутнього нашого народу [ 2, с. 479].  

Збір урожаю вказаних культур, досліджуваний із 
природничих позицій, означає отримання соломи одночасно зі 
злаковими та отримання стебел, листя та іншого бадилля, а також 
полови, лушпайок бобових, соняшникового насіння тощо поряд 
із зернобобовими та олійними культурами. З метою природничо-
економічного з’ясування сутності зерна й соломи та подібної до 
соломи продукції доречно звернутися до вже наведених 
положень, яких дотримувався визначний український 
інтелектуал.  

За М. Руденком під «енергією прогресу» слід розуміти 
абсолютну додаткову вартість – тобто біологічну енергію, яку 
щорічно виробляє хліборобство [2, с.128]. Пріоритетом аграрного 
виробництва мислитель називав зерно і солому. Тож 
бухгалтерський облік урожаю злаків має будуватися за 
індуктивним підходом, що забезпечуватиме урахування врожаю, 
зібраного як на селянській ниві, так і в масштабах національних 
та світового господарств. З позицій фізичної економії він 
покликаний бути обліком енергії прогресу, котра, як його об’єкт, 
має включати зерно і солому. Цьому суперечить існуюча 
практика обліку, стандартизація якого спричиняє нехтування 
важливістю урахування соломи як складової енергії прогресу 
[11]. 

Тож розгляд енергії прогресу як основоположного об'єкта 
обліку потребує урахування зібраної соломи за формулою: 

                     гресуЕнергіяпроСоломаЗерно ЕС                              (3.3.3) 
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М. Руденко вказав співвідношення між складовими енергії 
прогресу як сукупного біоенергетичного врожаю зернових, що 
має бути об'єктом обліку: 

                             %100%40%60 14                                          (3.3.4) 
 
Відтак необхідне застосування Божественної пропорції для 

формалізації структури як отримання врожаю злаків, так і його 
розподілу з метою розширеного відтворення аграрного 
виробництва.  

Проте нехтування питомо українськими фізико-
економічними здобутками протягом більше трьох десятиліть 
поспіль завдає шкоди чинній суспільно-господарській практиці. 
Так, ігнорування соломи, яку здатне виробляти тільки 
хліборобство, не лише щонайменше на 40% безпідставно 
применшує щорічний обсяг врожаю зернових та інших культур. 
Унаслідок цього ігнорування солома спалюється (навіть, коли 
йдеться про спалювання на сучасних електростанціях). Із фізико-
економічної точки зору йдеться про нищення джерел 
капіталотворення в абсолютному розумінні, тобто майже 
цілковите позбавлення хліборобства постійного капіталу та 2/3 
абсолютного. 

Солома повинна сягати приблизно 40% усього врожаю 
зернових, що підтверджується неупередженими українськими й 
зарубіжними науковцями і практиками. Відтак біоенергетичний 
потенціал соломи має визначатися в обсягах 0,4 енергії прогресу. 
У перерахунку на урожай зернових, отриманий в Україні 2021 
року, це складе 70,7 млн тонн. У такому разі енергія прогресу 
своєю чергою складатиме 176,7 млн тонн. 

Математично описуючи структуру енергії прогресу, М. 
Руденко тим самим давав і стислу інтерпретацію капіталу. 
Незважаючи на лапідарність, вона в той же час дозволяє 
визначати потенційний обсяг капіталу, який у такий спосіб стає 
об’єктом обліку. У перерахунку на урожай зернових, отриманий 
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в Україні 2021 року, абсолютний капітал складатиме 106,2 млн 
тонн. Своєю чергою постійний капітал, утворюваний 
біоенергетичним коштом соломи, склав би 70,7 млн тонн. 

Біоенергетичний потенціал продовольчого комплексу не 
вичерпується енергією злаків. В Україні як прадавній цивілізації 
споконвічно культивується забезпечення продовольчих потреб 
населення коштом енергії диких трав. Ідеться про давні традиції 
тваринництва – випасання великої рогатої худоби, коней, овець, 
кіз тощо. За М. Руденком, який проводив аналогію між 
енергетичною потужністю соломи і диких трав, біоенергетичний 
потенціал цього сегменту земель може бути визначеним в обсягах 
0,4 Е.  

Енергія злаків і диких трав також не вичерпує потенціальних 
потужностей країни. Як складова світової морської цивілізації, 
Україна давно практикує забезпечення своїх продовольчих потреб 
коштом енергії марекультур. Мислитель вказував на досвід 
Японії, котра 40% своїх потреб у продовольстві забезпечує за 
рахунок продуктів моря [2, с.435]. Відтак біоенергетичний 
потенціал цього сегменту акваторій також може бути визначеним 
в обсягах 0,4 Е.  

Застосовані природничі підходи дозволяють визначати 
біоенергетичний потенціал України, у т.ч. як безпекового гаранта 
планети. Це дозволяє виявляти можливості подальшого 
нарощування потенціалу українських потужностей. А наведені 
потенційні обсяги енергетичного потенціалу живого набувають 
ознак об’єкта обліку. 

The Economist у травні ц.р. оприлюднив інформацію, котра 
спонукає до розбору викликів, яких людству може завдати 
спричинена війною продовольча катастрофа [12]. Своєчасна 
протидія загрозам, що стали загальнолюдськими, є надактуальним 
завданням. Позиціонування України в статусі планетарної 
житниці дозволяє чинній владі вести мову про те, що наша країна 
«є одним із провідних гарантів світової продовольчої безпеки». 



260 

Водночас в умовах, коли світове співтовариство потребує 
українського зерна, замало стверджувати, що Україна є 
безпековим гарантом: українство володіє ґрунтовнішим баченням 
біоенергетичної захищеності людства. Так, власними 
інституційними положеннями, поставленими на фундаментальну 
природничу основу, понад три десятиліття тому М. Руденко 
окреслив найпосутніший зміст повоєнного суспільно-
господарського устрою, який належить вибудовувати в Україні і 
поширювати по всьому світу.  

Примноження енергетичної здатності кожної складової 
абсолютного капіталу згідно із пропонованими підходами не 
тільки інтерпретується як об’єкт обліку, а стає вкрай необхідною 
для України складовою інноваційної стратегії. Стисло викладені у 
тексті світоглядні положення покликані визначати теперішні 
парадигмальні засади обліку.  

Одне із його новітніх визначень є наступним: сучасний облік – 
це своєрідний світоглядний блокчейн, що являє собою 
дедуктивний рятівний ланцюжок «знань-інформації-даних». 
Прикладне «наповнення» цієї інтелектуальної парадигми 
покликані здійснювати статистика й облік. Відтак ідеться про 
фактографічну ідентифікацію об'єктів обліку. І об'єкти, і сам облік 
як засіб цієї ідентифікації, мають обгрунтовуватися на рятівних, а 
не смертоносних засадах. 

Невідкладним стає втілення «пілотних» проектів освоєння на 
викладених природничих засадах. Найдоцільніше надати 
пропонованим проектам статус міжнародних. Успіх цих проектів 
дозволить за аналогією втілювати і поширювати набутий досвід з 
метою капіталізації решти земель та акваторій. Адже саме Україна 
покликана творити рятівну платформу біоенергетичного 
забезпечення світового співтовариства. 
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Сокіл О.Г., Подольчак Н.Ю. 
3.4. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ 
 

Глобальні процеси є закономірним результатом загострення 
конкурентної боротьби, що вплинуло на позиції інноваційних 
компаній в економіці. Сформувався абсолютно новий характер 
взаємовідносин з різними інститутами ринку, змінилися їх 
функції та роль в створенні нових робочих місць, досягненні 
соціальної стабільності в суспільстві. Успішний розвиток малих 
інноваційних компаній (їх кількісне та якісне зростання) активно 
впливає на сталий розвиток економіки, є рушійною силою 
інноваційної спрямованості всього господарського комплексу. 
Досягнення необхідної безперервності, масштабності 
інноваційного процесу та спроможності швидкої реалізації 
проектів безпосередньо визначається потенціалом і станом 
підприємств орієнтованих на продукування нових знань, 
впровадження наукоємної продукції в промислове виробництво, 
комерціалізації наукових досліджень. Мале інноваційне 
підприємництво значною мірою змінює пріоритети прикладних 
досліджень та розробок, активно стимулює процес створення 
нового промислового виробництва. Масштаби суб'єктів 
інноваційної діяльності підвищують конкурентоспроможність і 
ефективність виробничого сектора національної економіки, 
вимагають створення для них оптимальних інституційних умов 
для їх успішного функціонування і зростання.  

Розвиток стартапів і їх швидке перетворення в бізнес є 
ключовим завданням функціонування національної економіки, 
відтворення інтелектуального капіталу країни для прискорення 
суспільно-економічного розвитку в умовах постіндустріальних 
трансформацій. Усвідомлення державою, бізнесом та громадою 
чинника інновацій як джерела та рушія сталого розвитку країни 
сприятиме зростанню інвестиційних вкладень в освіту та 
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прикладні дослідження, технологічне оновлення. Основні загрози 
у реалізації стартапів полягають у наявних та потенційних 
ризиках сприйняття інноваційного продукту, оскільки 
передбачити реакцію цільового аудиторії неможливо, навіть при 
використанні сучасних маркетингових технологій. 

У вітчизняній науковій літературі так і не складено чіткого 
усвідомлення сутності категорії «стартап», оскільки до сфери 
застосування стартапів належить ряд економічних блоків 
(інфраструктурний, фінансовий блоки), маркетинг не є винятком. 
Для категоризації стартапів традиційне тлумачення маркетингу 
не підходить, процеси досліджень і просування даної 
організаційної функції має вузькопрофільний характер з огляду 
на низку чинників, зокрема обмежені фінансові ресурси, висока 
ймовірність настання втрат, пов'язані з великим рівнем 
невизначеності залежно від попиту відсутність досвіду ведення 
бізнесу переважної частини стартап-компаній, складність 
втілення ідеї в кінцевий продукт, необхідний для конкретного 
ринку, і, відповідно, не всі традиційні маркетингові дослідження 
є доцільними для запуску стартапу.  

Деякі дослідники [1; 2; 3; 4] зауважують, що всі визначення 
стартапів можна умовно розподілити на дві основні групи – з 
урахуванням інноваційної ідеї, що є в основі стартап-проекту, та 
без урахування інноваційної ідеї, лише на підставі оцінки 
динаміки, віку та оборотів. Вчені також наголошують на тому, 
що концептуалізація поняття кожної з груп окремо не формують 
об’єктивного сприйняття стартапу. Отже, поняття стартапу 
можна використовувати як спільну назву для радикально нового 
проекту, який було нещодавно створено, новоствореної компанії 
або підприємства. Стартап передбачає наявність певної 
інноваційної бізнес-ідеї, яка наразі не знайшла шляхів своєї 
реалізації та потребує організаційного оформлення, 
фінансування, розвитку та ринкової апробації [5; 6]. 
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Класичне та найуживаніше визначення стартапу 
сформульовано Стівеном Бланк, а саме: «тимчасова структура, 
яка займається пошуком масштабної, відтворювальної та 
рентабельної бізнес-ідеї» [7]. Отже, можна сформулювати цю 
категорію, як бізнес, що функціонує в умовах невизначеності й 
відсутності гарантованого позитивного результату та 
спеціалізується на розробленні, впровадженні та просуванні 
товарів для розв’язання поточних проблем та охоплення 
потенційного ринку. 

Оксфордський словник англійської мови простежує витоки 
цього терміна, використаного в його сучасному розумінні, 
починаючи зі статті журналу «Forbes» 1976 року та журналу 
«Business Week» 1977 року. В словнику термін «стартап» 
визначається як «підприємство (бізнес), що перебуває в процесі 
заснування», як правило, застосовується до «процесу запуску 
компанії» [8].  

Ерік Ріс [9] визначає стартап як організацію, присвячену 
створенню чогось нового в умовах крайньої невизначеності. 
Стартап Charoontham, K. та Amornpetchkul [10] характеризують 
як – компанія, спроектована для швидкого росту. Збанацький 
Д.В. ототожнює два поняття і зазначає, що «стартап або стартап-
компанія – це компанія або проект, який має коротку історію 
діяльності та за мету отримання прибутку. Найчастіше стартапи – 
це абсолютно нові проекти й навіть такі, які перебувають лише на 
стадії розробки» [11].  

Стартап-консультанти та підприємеці [11; 12] розкривають 
стартап як продукт, що вирішує певну проблему інноваційним 
технологічним способом і може бути легко від масштабованим.  

На наш погляд необхідно розширити категоріальний апарат 
визначенням О.Є. Кофанова, що базується на синергетичному 
підході, який об’єднує комерційний, структурний, 
підприємницький, процесний підходи, відповідно до якого термін 
«стартап-проект» трактуємо як форму високоризикового 
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інноваційного підприємництва, спрямованого на створення й 
масштабування бізнес-моделі в умовах VUCA-середовища та 
обмеженості власних ресурсів, реалізація якої забезпечується 
через використання ринкової інфраструктури [13]. Отже, однією з 
стрижневих складових даного визначення є VUCA-середовище 
[13], що характеризується мінливістю і нестійкістю (volatility), 
невизначеністю (uncertainty), складністю (complexity), та певною 
незрозумілістю (ambiguity). 

Дослідження дали змогу авторам узагальнити основні 
специфічні ознаки стартапу: 

1) бізнес-модель стартапу повинна володіти здатністю стати 
масштабованою – бути повтореною і максимально розширеною 
без внесення вагомих змін в ідею;  

2) новизна і унікальність ідеї, орієнтованість на розроблення 
абсолютно нового, інноваційного продукту, що задовольняє певні 
потреби ринку. Разом з тим, іноді успішними стартапами можуть 
стати проекти зі «скопійованими» ідеями за умови їх правильної 
адаптації до ринку окремої країни;  

3) висока швидкість розвитку проекту і максимально 
ефективне просування компанії на ринку, здатність приносити 
запланований прибуток в короткі терміни. Середній термін 
створення стартапів становить 3-4 місяці, а у випадку 
високотехнологічного бізнесу – до року;  

4) стартап – це нове підприємство, а також проект, який може 
взагалі не бути зареєстрований у відповідних органах влади;  

5) мінімальні витрати ресурсів з боку авторів стартапу;  
6) тимчасовість існування: через декілька років успішний 

стартап перетворюється на повноцінну компанію, продається чи 
стає підрозділом іншої компанії;  

7)коротка історія операційної діяльності; 
8) впевненість в проекті та його гнучкість, з урахуванням 

потреб ринку; 
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9) нестійке становище на ринку і невизначеність існування, 
пов’язане з високим рівнем ризикованості бізнесу [14; 15]. 

Важливою рисою стартапів, яка поки що залишалась поза 
увагою дослідників, є високий інтелектуальний потенціал 
команди засновників. Життя стартапу починається з формування 
і розвитку ідеї – нового, унікального знання, – на основі якого 
розробляються інноваційні продукти (часто в галузі ІТ чи 
новітніх технологій) [16; 17].  

Ключовим ресурсом для розвитку ідей є інтелектуальний 
ресурс, тому на перших етапах існування стартапи можуть 
швидко зростати при обмежених фінансових інвестиціях та 
матеріальних ресурсах. Потреба у фінансах виникає пізніше, на 
етапі реалізації ідеї у вигляді інноваційного продукту, коли і 
починається активний пошук інвесторів [18; 19]. Для успішного 
запуску та функціонування стартапу необхідно розуміти стадії 
його розвитку, оскільки кожен етап характеризується 
специфікою, цілями, особливостями фінансування. Автором 
систематизовано стадії розвитку стартапу в результаті 
дослідження вітчизняних та закордонних наукових праць [18] у 
табл.3.4.1.  

Таблиця 3.4.1 
 Стадії розвитку стартапу * 

Стадія стартапу Характеристика 
Pre STARTUP стадія 

1 2 

Стадія pre-seed 

Існує ідея та визначено, що безпосередньо потребують покупці, 
проте ще немає чіткого уявлення про те, як цю ідею краще 
реалізовувати технічно і як її слід просувати, щоб вона була 
прибутковою 
 

Seed (посівна) 
стадія 

Вивчається ринок, складається план стартапу, ТЗ, тестується 
прототип. Йде пошук інвесторів та підготовка до запуску 
проекту. 
 

Прототип Створення технічного завдання та проектування інтерфейсів 

Робочий протопіп Створення продукту або проекту з основними функціями 
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Продовження табл. 3.4.1 
1 2 

Альфа-версія 
проекту (продукту) 

Продукт (проект) вже готовий, але ще не протестований. В 
процесі випробування, в інтерфейс вносяться деякі дрібні 
корективи, які не були враховані при розробці та створенні 
технічного завдання.  

Закрита бета-версія 
проекту (продукту) 

Інноваційний проект вже має вигляд, близький до того, яким 
його задумували стартапери, у проекту з'являється невелика 
кількість користувачів для того, щоб випробувати сервіс і 
повідомити про недоробки і можливі поліпшення.  

Публічна бета-
версія проекту 

(продукту) 

Ведеться помірно активне залучення користувачів, яким 
необхідні послуги, що пропонує проект. Часто публічна бета-
версія відбувається шляхом розповсюдження обмеженої 
кількості запрошень. Також укладаються договори з першими 
клієнтами 

Запуск проекту в експлуатацію (продукту в виробництво) 

Startup стадія Вирішальна стадія для будь-якого проекту - рання і пізня 
startup стадія - стадія запуску і початковий період його роботи. 

Post STARTUP стадія 

Стадія зростання 
Стартап займає на ринку стійке становище і впевнено 
рухається до завоювання ніші, яка була намічена на стадії 
написання бізнес-плану. 

Стадія розширення 

Стартап наблизився до виконання бізнес-плану на первинному 
цільовому ринку, і починає збільшувати масштаби за рахунок 
завоювання інших ринків. Розширювати бізнес компанія може 
як одноособово, так і за рахунок покупки інших підприємств 

Стадія виходу 

Вихід з бізнесу (частково або повністю) бізнес-ангелів та 
венчурних інвесторів, які раніше приймали участь у 
фінансуванні стартапу. Вихід може відбуватися через продаж 
фірми стратегічним інвесторам, через розміщення акцій 
компанії на біржі (вихід на IPO) і через приватне розміщення 
(продаж акцій підприємства). Венчурні фонди фінансують 
перспективні стартапи які на початковій стадії росту, як 
правило, завжди демонструють стрімке зростання, а до стадії 
виходу зростання стартапа уповільнюється в порівнянні з
попередніми стадіями, хоча сам бізнес стає більш стабільним. 
Також одним з варіантів «виходу» стартаперів та інвесторів 
може бути припинення бізнесу і банкрутство підприємства 

* Складено автором на основі джерел [11] 
 

Варто відзначити рекомендації щодо створення ефективного 
стартапу, сформульовані О.В. Корнух та Маханько Л.В.: 
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1. Наявність доступної інформації про інвесторів, 
інноваторів та керівників проектів в інформаційних мережах. 
Інформаційна система має містити загальну характеристику 
кожного з основних компонентів стартапу, їх сфери та напрями 
діяльності.  

2. Забезпечення взаємодії ключових елементів для запуску 
стартапу. В результаті об'єднання вдалого задуму та 
матеріального забезпечення, виникає потреба ефективного 
управління процесом реалізації інноваційного проекту, яка 
задовольняється залученням менеджера проекту з відповідним 
досвідом. 

3. Інтеграція інтересів учасників стартапу — власника, 
інноваторів та менеджера для досягнення синергічного ефекту їх 
колаборації.  

4. Розроблення дієвого бізнес-плану – практичного гайду з 
реалізації бізнес-ідеї, який покликаний не тільки здійснювати 
своєчасну оцінку результативності проекту, але й коригувати 
план за необхідності.  

5. Постійний моніторинг ринку та попиту на розроблений 
інноваційний продукт.  

6. Максимізація зусиль на презентацію інноваційної бізнес-
ідеї для підвищення зацікавленості усіх стейкхолдерів проекту. 

7. Маркетинг майбутнього інноваційного продукту, який 
передбачає систематичну активність щодо розроблення і 
просування на ринок товарів, послуг та технологій для 
задоволення потреб і запитів споживачів, масштабування проекту 
для залучення великої кількості лояльних клієнтів, використання 
краудфандінгових платформ.  

8. Залучення підтримки інформаційних соціальних мереж, 
для просування інноваційних ідей, проектів та продуктів [20].  

Зрозуміло, що запуск та реалізація стартап-проекту є 
неможливими без залучення фінансових ресурсів, джерела яких 
для підприємців зазвичай залишаються недосяжними в сучасній 



269 

інфраструктурі ринку інновацій. Пояснюється це тим, що 
проблема пошуку інвесторів ускладняється високим рівнем 
ймовірності неповернення кошті у разі фіаско стартапу. 
Наведемо основні моделі джерел фінансування інноваційних 
проектів: 

1.  Франчайзинг – «копіювання бізнесу», коли отримується 
відпрацьований бізнес-процес з детальними інструкціями щодо 
продажу; вже розкручене ім’я (бренд) компанії; економію на 
рекламі.  

2.  Венчурні фонди – фонди, які виявляють зацікавленість у 
проекті та беруть участь у реалізації стартапу. 

3.  Конкурси (тендери), коли фінансування отримують не 
тільки номінальні переможці, але й будь-які вподобані комусь з 
інвесторів проекти.  

4.  Бізнес-янгол – інвестор, який вкладає власні кошти в 
проекти на етапі створення підприємства в обмін на повернення 
вкладень і частку в капіталі.  

5.  Краудфандинг – процес, за якого фінансування 
відбувається на основі колективної співпраці людей, які 
добровільно об’єднують свої ресурси щоб підтримувати зусилля 
інших людей або організацій.  

6.  Smart money – модель, яка передбачає, що інвестор 
вкладає у розвиток проекту кошти, знання, досвід, зв’язки і 
розуміння ринку, та має необхідний рівень компетенції у галузі.  

7.  Модель «3D»: домашні, друзі, дурні» передбачає, що на 
стадії створення стартапу підприємцю доводиться йти по 
фінансову допомогу до друзів і родичів. 

8.  Стратегічний інвестор здійснює капіталовкладення в 
старпап, що передбачають отримання постійного доходу, 
контроль над власністю та участь в управлінні об'єктом 
інвестування.  

9.  Субсидії держави є фінансовою підтримкою державними 
органами, завдяки якій суб’єкт одержує пільги (прибутки).  
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10.  Первинна публічна пропозиція (ІРО) – пропозиція, яку 
компанія робить всім зацікавленим інвесторам [20]. 

Метою статті є підтвердження успішності стартапів в 
Україні, що буде досягнуте шляхом кореляційно-регресійний 
аналізу інтегрального показника успішності стартапів в Україні з 
використанням поліномінального прогнозування 4 ступеня. 

Методологія дослідження представлена на рис. 3.4.1 та буде 
реалізована в ході використання окремих методик. 

 
Рис. 3.4.1. Методологія дослідження* (* Розроблено автором) 
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Показники ефективності в Україні (2012-2021): 
Інтегральний показник свободи у країнах світу (Freedom in the World Score, FWS) 
Індекс глобалізації (KOF Index of Globalization, GI) 
Індекс відкритості даних (The Open Data Barometer Score, ODB) 
Індекс потенціалу ринків (Market Potential Index, MPI) 
Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index, GInI) 
Індекс легкості здійснення підприємницької діяльності (Ease of Doing Business Index, EDBI) 
Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom, IEF) 
Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index, NRI) 
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Поетапний опис методології дослідження: 
�� Аналіз та збір даних показників ефективного існування 

макро та мікросередовища в Україні. На цьому етапі було обрано 
найсуттєвіші показники, що характеризують перспективи та 
ефективність стартапів: Інтегральний показник свободи у країнах 
світу (Freedom in the World Score, FWS), Індекс глобалізації (KOF 
Index of Globalization, GI), Індекс відкритості даних (The Open 
Data Barometer Score, ODB), Індекс потенціалу ринків (Market 
Potential Index, MPI), Глобальний індекс інновацій (Global 
Innovation Index, GInI), Індекс легкості здійснення 
підприємницької діяльності (Ease of Doing Business Index, EDBI), 
Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom, IEF), 
Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index, NRI). 
Період аналізу покриває дані для України за період від 2012 до 
2021 року. Дані були отримані з офіційних та підтверджених 
джерел міжнародної статистичної бази Knoema [21]. 

� Індексний аналіз – застосування аналітичних процедур 
узагальнення та первинної обробки даних. Для уніфікації всіх 
показників для одного абсолютного формату була проведена 
процедура розрахунку індексів за допомогою формули: 

,      (3.4.1) 

 
де, n – період (рік) дослідження 
In – індекс показника за період аналізу; 
Pn – показник за період аналізу; 
Pn-1 – показник за попередній період. 
Для розрахунку індексів показників за 2013-2021 роки було 

проаналізовано період від 2012 до 2021 року. (табл. 3.4.2.). 
� Формування інтегрального показника успішності 

стартапів в Україні. На цьому етапі було прийнято рішення про 
рівномірний розподіл питомої ваги та рівня вагомості кожного 
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показника розвитку країни. Інтегральний показник успішності 
стартапів в Україні за кожен період розраховується по формулі: 

                ,                          (3.4.2) 

 
де, IСт – інтегральний показник успішності стартапів в 

Україні; 
n – період (рік) дослідження; 
In – індекс показника за період аналізу; 
Розрахунок інтегрального показника успішності стартапів в 

Україні представлено у табл. 3.4.2. 
�� Квадратичний кореляційно-регресійний аналіз. Проведення 

аналітичних процедур із застосуванням технічних засобів 
інформаційного забезпечення «Microsoft Excel стандартний 2016», 
а саме кореляційно-регресійного аналізу з подальшим 
формуванням лінії поліномінального тренду четвертого ступеня. 
[22]. Результат розрахунків представлено на Рис. 3.4.2 

� Аналіз та прогноз отриманих результатів. Після візуалізації 
лінії тренду інтегрального показника успішності стартапів в 
Україні стає очевидним траєкторія та ритм сталих процесів в 
середині країни задля розвитку стартапів. При прогнозуванні 
цього тренду на 1-2 роки можливі 2 варіанти розвитку подій:  

1. Позитивне, якщо y = ax4 + bx3 - cx2 + dx – e   →   ∞, то 
процеси в середині країни сприяють сталому розвитку стартапів. 

2. Негативне, якщо y = ax4 + bx3 - cx2 + dx – e   →   0, то 
процеси розвитку стартапів мають негативну тенденцію і в країні 
в цілому прослідковується політика локалізації і, відповідно, 
уповільнення їх розвитку. 

Оцінку достовірності апроксимаційних економіко-
математичних моделей проводили за коефіцієнтом детермінації 
R2: чим ближче його значення до 1, тим краще підібрана нами 
апроксимаційна функція описує зв’язок між досліджуваними 
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величинами чи явищами. Тому, якщо R2: 
- більше 0,8 – побудований прогноз лінії тренду має велику 

достовірність; 
- від 0,5 до 0,8 – побудований прогноз лінії тренду має 

середню достовірність; 
- до 0,5 – побудований прогноз лінії тренду має низьку 

достовірність; 
�� Аналіз ефективності впровадження стартапів в Україні. 

Оцінка лінії тренду інтегрального показника успішності стартапів 
в Україні та його прогнозу. Формування остаточного висновку 
щодо рівня показника успішності стартапів в Україні та його 
динаміки. Підтвердження теорії про: пряму та обернену 
залежність тренду успішності впровадження стартапів від 
інтегрального індексу успішності стартапів. 

� Формування гіпотези дослідження: чи існує теоретико-
методологічна та методична спроможність інтегрального 
показника успішності стартапів в Україні забезпечувати 
відповідні тренди сталого розвитку стартапів? 

Проведенні процедури збору, аналізу, та обробки інформації 
за наведеною методологією дослідження (рис. 3.4.1) дали 
можливість побудувати тренд та прогноз інтегрованого 
показника сталого розвитку успішності стартапів в Україні, що 
представлено на рис. 3.4.2. 

Загалом, за допомогою емпіричних даних рис. 3.4.2. можна 
візуалізувати два варіанти перетікання подій при яких можливий 
наступний розвиток сценаріїв.  

Перший сценарій – поступове зменшення прогнозного 
інтегрального показника успішності стартапів в Україні, який 
через певний час досягає значення менше 1,000 – точки перетину 
інтегрального показника стартапів в Україні лінії межі 
успішності (рис. 3.4.2). Ця точка часу є закінченням домінуючої 
успішності і початком занепаду стартапів в Україні. Ці сценарії 
були притаманні у 2014, 2015, 2017 та 2020 роках рис.3.4.2. Дані 
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припущення можна візуалізувати та представити у вигляді моделі 
зменшення успішності стартапів в Україні (Рис. 3.4.3.). 

 

 
Рис. 3.4.2. Лінія тренду інтегрального показника успішності 

стартапів в Україні 
 

Еластичність кривої лінії залежить від коефіцієнту 
апроксимації: чим більший коефіцієнт, тим більший проміжок 
часу займає період спаду кривої до її перетину з граничним 
показником межі успішності 1,000. 

 

 
Рис. 3.4.3. Модель зменшення успішності стартапів в 

Україні 

t 

ІСР 

y=axn+…+b 

y'=axn+…+b,  
R2 →  0 

Періоди зменшення 
успішності стартапів 

п п' 1,000' 
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Другий сценарій – збільшення прогнозного інтегрального 
показника успішності стартапів в Україні, який через певний час 
досягає значення більше 1,000 – точки перетину інтегрального 
показника стартапів в Україні лінії межі успішності (рис. 3.4.2). 
Ці сценарії були притаманні у 2016, 2018, 2019 та 2021 роках 
рис.3.4.2. Дані припущення можна візуалізувати та представити у 
вигляді моделі збільшення успішності стартапів в Україні (рис. 
3.4.4). 

 
Рис. 3.4.4. Модель національної політики глобалізації  

 
У цій теорії також суттєвий вплив на еластичність 

інтегрованого індексу і відповідно на успішність стартапів має 
рівень достовірності апроксимації R2. Якщо R2 прагне до нуля, то 
процес успішності має риси більшого позитивного ефекту. 

Розрахункові дані дали змогу побудувати лінію тренду та 
прогнозу на 2022-2023 роки (рис. 3.4.2), де спостерігається 
успішність стартапів та їх сталий розвиток. Рівень апроксимації 
R2 функції інтегрального показника успішності стартапів в 
Україні складає 0,5851 і це свідчить, що побудований прогноз 
лінії тренду має середню достовірність. Відповідно, лінія тренду 
та прогнозу має позитивне значення та зростання у 2022-2023 
роках і це говорить про перспективу стартапів в Україні у 
найближчі періоди часу. 

Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, стала тим фактором, 

t 

ІСР 

y=axn+…+b 

y=axn+…+b,  
R2 →  0 

Період успішного розвитку стартапів 

1,000 
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який змусив весь світ переглянути не лише свої прогнози 
розвитку, свою короткострокову економічну та соціальну 
політику, але і по іншому підійти до формування власних 
пріоритетів на довгостроковий період. Уроки, винесені людством 
з цієї пандемії, можуть змінити не лише моделі управління у 
майбутньому, але і соціальну поведінку людства, що в свою 
чергу може бути як позитивним так і негативним чинником 
розвитку стартапів в Україні та за її межами. 

Звичайно агресія Росії проти України спричинило багато 
труднощів для розроблення і реалізації стартапів. Але, при таких 
умовах відкриваються нові потреби на які будуть реагувати 
молоді стартапери та розвивати нові напрямки та ідеї. Це будуть 
стартапи пов’язані з гуманітарною та психологічною допомогою, 
архітектурою та будівництвом, військовою справою та 
цифровими технологіями. 

Узагальнюючи вище викладене можна сказати, що: 
- інструменти аналітичного забезпечення є дієвим 

інструментом прогнозування і відповідно засобом побудови 
ефективної моделі прогнозування перспектив розвитку стартапів; 

- інтегральний показник успішності стартапів в Україні, що 
об’єднує 8 показників, є корисним джерелом інформації про 
динамічний розвиток та напрям політики стартапів. 

- кореляційно-регресійний аналіз, побудова лінії тренду та 
прогнозування стали підтвердженням концентрації сталого 
розвитку стартапів. 

- криза 2020 року спричинена пандемією COVID-19 та війна 
2022 року в Україні стали потужними каталізаторами зміни та 
переходу до переоцінки стартапів, підходів до їх просування та 
принципів і потреб споживачів. 

Перспективи подальших досліджень зосередяться у аналізі 
сталого розвитку стартапів України у період воєнного та пост 
воєнного періодів. 
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Руда Т.П. 
3.5. АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ 

І ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Україна знана в світі як аграрна держава з розвиненим 

сільськогосподарським сектором та родючими чорноземами. 
Внаслідок впровадження земельної реформи в Україні відбулись 
принципові зміни у формах власності на землю, що викликали 
суттєві перетворення у складі землевласників та 
землекористувачів. Зняття мораторію на землю, запровадження в 
Україні приватної власності та особливості використання землі у 
виробничому процесі аграрних підприємств зумовили 
необхідність подальшого розвитку ефективних форм управління 
земельними відносинами та раціонального землекористування, 
що, в свою чергу, вимагає переосмислення економічної суті 
земельних відносин. Поняття «земельні відносини» дає змогу 
ідентифікувати умови землекористування і ключові запити 
користувачів інформації щодо зазначених процесів. Земельні 
відносини складаються з таких елементів: форм власності на 
земельні ділянки; форм управління земельними ресурсами; 
господарських відносин щодо використання землі; способів та 
методів регулювання. Земля в нашій державі є найбільшою 
цінністю, оскільки саме вона є вихідним фактором виробництва 
та запорукою економічного розвитку країни. Поняття земельних 
відносин охоплює широке коло питань соціального, 
економічного, виробничого та правового характеру. Зміну і 
розвиток земельних відносин необхідно пов’язувати зі зміною і 
розвитком форм власності на землю. Слід відмітити, сфера 
земельних відносин та реформування правового регулювання 
земельних питань є одним із найбільш головних та значущих 
питань. Земля – це особливий товар, в основі ціни на землю 
лежить дохід, який вона приносить власникові, або земельна 
рента. З огляду на це в умовах воєнного стану врегулювання 
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земельних відносин відіграє неабияку роль, тому що від цього 
залежить безпека не лише земельної та аграрної сфер, а й усієї 
країни в цілому. 

 Процес становлення земельного ринку  в Україні тривав 
понад 20 років, проте шлях реформування був досить 
суперечливим та неоднозначним.   

Станом на січень 2021 року розподіл землі в Україні виглядав 
наступним чином рис. 3.5.1. [1]. 

 
Рис. 3.5.1. Розподіл землі в Україні станом на січень 2021 року 

 
Загальна площа землі в Україні понад 60 млн га, з яких 

близько 42 млн га це землі сільськогосподарського призначення 
(32,7 рілля), тобто понад 70% родючих ґрунтів, оскільки майже 
40% землі в Україні це чорноземи. Під дією мораторію 
знаходилось понад 41 млн га, окрім земель виділених для ведення 
особистого та підсобного господарства, городництва чи 
садівництва. Більше 31 млн га це земельні ділянки у приватній 
власності, з якої близько 28 млн га це приватні земельні частки 
(паї).  

Від 1 липня 2021 року набрав чинності Закон України № 552-
IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» 
[2], суть якого полягає у скасуванні заборони на купівлю-продаж 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
приватної власності для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та ділянок  виділених 
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власникам земельних часток (паїв). Довгоочікуване прийняття 
закону, котрий регулює вільний ринок сільськогосподарської 
землі в Україні. 

Відповідно до прийнятого закону від 1 липня 2021 року до 
2024 року фізичні особи (громадяни України) мають право на 
придбання земельних ділянок до 100 га. Від 2024 року право 
купувати матимуть і юридичні особи, але до межі 10 тис. га на 
одну зареєстровану особу. Щодо іноземців, то вони матимуть 
право купувати українські землі лише після 
загальнонаціонального референдуму. Проте, не зважаючи на 
результати референдуму, іноземці не матимуть права купувати 
землю в межах 50 кілометрів до державного кордону. Важливим 
є ще той факт, що на даний час орендарі земельних ділянок 
мають переважне право до викупу такої ділянки. За бажанням 
орендар може також передати це право першості викупу, але 
задля цього необхідно письмово повідомити власника земельної 
ділянки. Врегулювання питання ціни земельної ділянки при 
операціях купівлі-продажу є виключно справою сторін договору 
(покупця та продавця), проте до 2030 року законодавчо 
встановлений мінімальний поріг ціни землі (нормативно-грошова 
оцінка земельної ділянки), нижче якого ціна не може бути 
встановлена. 

Станом на липень 2021 року у загальній структурі обробітку 
земель сільськогосподарського призначення, основною групою є 
орендарі у власників земельних ділянок (тобто землі знаходяться 
в користуванні чи оренді), наступною групою є самі власники 
землі, котрі займаються обробітком та група орендарів 
комунальних та державних земель, також є частина земельних 
ділянок, котрі не обробляються [3] рис. 3.5.2.  

Власників земельних паїв в Україні є близько 7 млн, а 
кількість землевласників та землекористувачів перевищує 25 млн 
громадян. В Україні станом на липень 2021 року зі 100%  
господарських операцій пов’язаних з земельними відносинами, 
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89,5% стосуються власне сільськогосподарських земель, з яких 
основними трансакціями є оренда землі – 76%; передача землі в 
спадщину – 18,3%; купівля-продаж земельних ділянок – 3,1%; 
операції міни-дарування – 1,6%.  

 

 
 

Рис. 3.5.2. Структура використання сільськогосподарських 
угідь в Україні  

станом на липень 2021 року 
 

Уже в жовтні 2021 динаміка на ринку землі значно змінилась 
і від початку дії закону було відчужено понад 28 тис земельних 
ділянок на загальну площу 70,57 тис.га. Станом на кінець жовтня 
земельні ділянки набуто у власність [4]:  

1. На основі договору купівлі-продажу – 23600 земельних 
ділянок на загальну площу 61,22 тис.га 

2. По договору дарування – 4476 земельних ділянок 
площею 9,06 тис.га. 

3. По договору міни – 198 ділянок площею 282 га. 
4. На основі договору довічного утримання фізичними 

особами отримано 14 ділянок площею 3 гектари.  
5. На умовах успадкування понад 77 тисяч земельних 

ділянок на загальну площу 153,21 тис.га. 
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Відповідно до аналітичних даних від початку 
функціонування ринку землі в Україні найбільше операцій було 
здійснено щодо земельних ділянок з цільовим призначенням 
ведення особистого селянського господарства та товарного 
сільськогосподарського виробництва, загальна кількість угод 
становить 22031, на площу 59,74 тис.га. За типом угідь більшість 
здійснених угод стосувалася ріллі (77%), пасовища і сіножаті 
(13%) решта договорів стосувалася інших типів угідь. 

Станом на жовтень 2021 року значною мірою зросла 
кількість трансакцій щодо земельних відносин в Україні. 
Основними аналітичними показниками є кількість відчужених 
земельних ділянок, їх площа та середня вартість рис. 3.5.3. 

 

 
Рис. 3.5.3. Динаміка операцій з відчуження земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення станом на жовтень 2021 
року 

 
З графіка бачимо, що найбільшу кількість ділянок було 

відчужено у Кіровоградській області – 1719 ділянок на загальну 
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площу 9,94 тис га, а найменше  у Чернівецькій – 467 ділянок 
площею 299 гектарів. 

Лідерами по кількості відчужених земель є Кіровоградська, 
Харківська та Полтавська області (таке високе значення 
першочергово зумовлена тим, що в даних областях найвищі 
показники родючості ґрунтів і тип землі – чорноземи, що є 
основою для високих показників врожайності, відповідно 
значних прибутків). 

Найнижчий рівень спостерігаємо в Чернівецькій, Івано-
Франківській та Рівненській області (низький рівень укладених 
угод зумовлений географічним розташуванням та родючістю 
земель, оскільки Чернівецька та Івано-Франківська області це 
гірські регіони з не сприятливим кліматом для сільського 
господарства та відносно високими цінами на землю). Найвищі 
ціна на земельну ділянку бачимо у Київській, Львівській та Івано-
Франківській області. Висока ціна у перших двох областях 
зумовлена тим, що це високорозвинені індустріальні регіони з 
високим попитом на землю, щодо останньої області, то висока 
ціна спричинена високим туристичним розвитком регіону, 
гірською місцевістю та обмеженістю земельних ресурсів регіону. 

Порівнюючи аналітичні показники ринку землі в Україні 
станом від жовтня до початку грудня можна стверджувати, що 
кількість та площа відчужених земель в Україні зросла в два рази, 
що є позитивною динамікою та свідчить про розвиток ринку 
землі в Україні. Відповідно до даних державної служби України з 
питань геодезії, картографії та кадастру за період від 1 липня до 1 
грудня 2021 року зареєстровано 56964 правочини на загальну 
площу 143881 га пов’язаних з земельними відносинами [4], табл. 
3.5.1.  

Графік динаміки площі відчужених земельних ділянок в 
Україні по областях станом на перше грудня 2021 року, 
зображено на рис. 3.5.4. 

 



287 

Таблиця 3.5.1 
Кількість та площа відчужених земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення станом на 01.12.2021 
Регіон Кількість угод, шт. Площа, га Вартість, грн 

Івано-Франківська область 1 315 513,7 23 840 990,00 
Чернівецька область 962 691,6 17 636 156,00 
Рівненська область 1 124 902,9 22 992 258,00 
Закарпатська область 854 1 251,1 8 464 708,00 
Львівська область 1 565 1 287,2 155 283 514,00 
Тернопільська область 1 572 2 104,0 26 136 952,00 
Одеська область 999 2 698,6 64 886 301,00 
Волинська область 2 140 3 039,0 43 457 952,00 
Луганська область 697 3 544,5 31 282 564,00 
Донецька область 926 3 588,4 64 240 890,00 
Житомирська область 2 205 3 735,4 34 043 441,00 
Черкаська область 1 904 4 116,9 52 246 393,00 
Чернігівська область 2 564 5 526,0 57 337 911,00 
Київська область 4 298 5 747,3 533 964 896,00 
Запорізька область 1 517 6 019,9 76 640 720,00 
Миколаївська область 1 677 6 493,2 77 280 086,00 
Сумська область 3 951 6 562,0 100 987 349,00 
Хмельницька область 4 022 6 999,4 152 074 689,00 
Вінницька область 3 994 7 416,0 67 663 139,00 
Херсонська область 2 519 11 121,9 111 325 652,00 
Полтавська область 4 282 11 740,6 192 459 230,00 
Дніпропетровська область 2 856 12 852,8 121 528 037,00 
Кіровоградська область 3 435 15 686,5 88 936 130,00 
Харківська область 5 586 20 241,6 387 843 733,00 
Всього 56 964 143 880,6 2 512 553 691,00 
 

 За аналізований період (після прийняття закону про зняття 
мораторію на землю) було відчужено 56964 ділянок на загальну 
площу понад 143 тис га. Середня вартість за один гектар 
земельної ділянки становить 46 850 грн. Найбільшу площу 
земельних ділянок було відчужено в Харківській, Дніпровській та 
Кіровоградські областях.  

Отже, після скасування мораторію на землю, на основі якого 
фактично була заборона на купівлю-продаж земельних ділянок, 
котрі становили майже 67% всієї території України, громадяни 
України отримали повне право розпоряджатися своїми 
земельними 



288 

ділянками.

 
Рис. 3.5.4. Динаміка показника площі відчужених земельних 

ділянок станом на грудень 2021 року  
 

Відкриття ринку землі не тільки надало право повного 
розпорядження власними земельними ділянками, але й стало 
основою для початку діяльності ринку кредитування під заставу 
сільськогосподарських земель, що в свою чергу сприяє 
зростанню продуктивності та ефективності аграрного сектору 
України, диверсифікації діяльності від виробництва сировини до 
більш прибуткових галузей аграрного сектору економіки.  

Відкриття ринку землі також дало змогу підвищити рівень 
доходів громадян, що проживають в селах та громадах. 
Незважаючи на чималу критику та суперечливість відкриття 
вільного ринку землі в Україні, необхідно враховувати, що у всіх 
розвинених країнах світу вже давно функціонує ринок землі, 
який приносить значні вливання до бюджету та розвитку 
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економіки держави. За прогнозами аналітиків зняття мораторії на 
купівлю сільськогосподарської землі в Україні зможе дати понад 
1,5 % приросту ВВП щороку [5]. 

Агресія росії проти України загальмувала розвиток 
земельного ринку, але не зупинила його. Дослідженням 
встановлено, за перший рік ринку землі було укладено понад 88 
тисяч угод купівлі-продажу землі сукупною вартістю у понад 7 
мільярдів гривень. Але через російську агресію понад 51 тисяча 
угод купівлі-продажу землі не відбулися, а землевласники 
недоотримали 4,2 млрд грн. Ринок землі сільськогосподарського 
призначення диктує нам свої реалії та перспективи [6] табл. 3.5.2 

Таблиця 3.5.2 
Ринок землі сільськогосподарського призначення 

Об’єкти ринку Основні етапи запровадження ринку землі 
Покупці Фізичні особи-громадяни України  

01.01.2024 – на ринок допускаються юридичні особи. 
Безальтернативно заборонено придбання землі громадянами РФ; 
особами, які були або є членами терористичних організацій; 
компаніями, щодо яких не має можливості встановити 
бенефіціара; громадянами та компаніями, на які накладено 
санкції. 

Об'єкт продажу Землі сільськогосподарського призначення (паї), що 
перебувають у власності громадян.  
Землі комунальної та державної власності не підлягають 
продажу, але можуть бути передані в оренду. 
 

Ліміти на 
концентрацію 

Для фізичних осіб – до 100 га, для юридичних осіб з 2024 року – 
до 10 000 га. У ліміті враховуються також частки громадянина в 
компаніях – власниках земельних ділянок. 

Розрахунки Розрахунки за земельними угодами здійснюються в 
безготівковій формі. Покупець має підтвердити джерело 
походження коштів. 

Права банків Фінустанови можуть ставати власниками земельних ділянок, які 
були заставою за невиплаченими кредитами. Такі земельні 
ділянки мають бути відчужені банками на торгах протягом двох 
років з дня набуття права власності. 

Статус іноземців Право набувати земельні ділянки особами та компаніями-
нерезидентами має бути визначено на Всеукраїнському 
референдумі. Навіть у разі отримання такого дозволу, відносно 
юросіб з іноземними бенефіціарами діє низка обмежень, 
зокрема на купівлю ділянок, розташованих ближче ніж за 50 км 
від державного кордону. 
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Згідно з офіційною статистикою, на кінець червня 2022 року 
в рамках ринку землі було зареєстровано 105 173 угоди на 252 
241 га. Це близько 1% від усієї площі сільськогосподарської землі 
в Україні. У міру відпрацювання практики цей показник 
стабільно набирав обертів: якщо восени в середньому 
реєструвалося близько 600 угод на день, то вже в грудні їхня 
кількість перевищила 1000, і кілька разів щоденна площа землі в 
обороті перевищувала 2500 га [7]. 

Дослідженням встановлено, з 24 лютого ринок фактично 
завмер, а починаючи з середини травня спостерігаємо поступове 
його відновлення, попри додаткові вимоги та формальності, що 
накладаються військовим становищем на учасників угоди. 
Інтерес до цього активу повертається, хоча воєнні дії 
продовжуються, а ризик пошкодження інфраструктури через 
обстріли зберігається навіть у відносно спокійних регіонах. 
Зауважимо, у червні середня кількість угод уже перевищила 
сотню на день. 

Якщо не відбудеться радикальної ескалації на фронті, то 
ринок землі набиратиме все більших обертів. Що  більше, його 
суттєво активізують перспективи реалізації міжнародних програм 
відновлення України, а також відлуння глобальної продовольчої 
кризи. 

Активна фаза війни не дозволяє прогнозувати розвиток 
земельного – так само як і будь-якого іншого – ринку. Однак у 
міру стабілізації ситуації і перспектив міжнародної допомоги та 
відновлення України вартість цього активу лише зростатиме. 

Середня ціна землі в Україні становить 37 900 грн за гектар, 
що близько до нормативної грошової оцінки. Але розкид цін 
колосальний, хоча фактор родючості землі не є основним у 
ціноутворенні. Ринок землі, його активність за перший рік 
висвітлено у табл. 3.5.3 [8]. 

Невипадково лідерство за вартістю сільськогосподарської 
землі – понад 216 000 грн/га – утримує Львівська область, не 
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найгарніший регіон у країні. Також у першій п’ятірці столичний 
регіон і туристичні Івано-Франківська, Закарпатська та 
Чернівецька області. 

Таблиця 3.5.3 
Ринок землі: активність за перший рік 

Область Кількість угод 
(ділянок) 

Загальна площа, га Середні ціна, грн/га 

Вінницька 7690 13 578 41 886 
Волинська 3856 5432 28 051 
Дніпропетровська 5297 21 783 28 918 
Донецька 1811 6952 27 642 
Житомирська 4145 7220 25 820 
Закарпатська 1619 1347 56 803 
Запорізька 2858 11 010 23 221 
Івано-Франківська 2196 942 138 270 
Київська 7353 10 287 150 620 
Кіровоградська 5833 19 656 29 996 
Луганська 1429 6832 27 541 
Львівська 2815 2431 216 812 
Миколаївська 3269 12 733 24 813 
Одеська 2088 5764 40 761 
Полтавська 7704 19 371 34 433 
Рівненська 2043 1840 39 690 
Сумська 7615 12 771 25 952 
Тернопільська 2879 3980 40 181 
Харківська 10 400 37 116 31 736 
Херсонська 4801 21 026 23 157 
Хмельницька 7162 12 596 33 411 
Черкаська 3383 6168 34 741 
Чернівецька 2105 1702 42 261 
Чернігівська 4822 9697 23 536 
 

Рекордні ціни пояснюються перспективою зміни цільового 
призначення ділянки під забудову. Городи в передмісті пізніше – 
після допуску на ринок юридичних осіб – можуть бути з великою 
премією перепродані девелоперам. 

«Аграрні» угоди все ж складають більшість, але ціни за ними 
набагато скромніші. Для товарного виробництва землі купуються 
на Вінниччині, Полтавщині, Кіровоградщині, де їхня вартість 
складає близько 40 000/га. 
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До 2030 року ціна продажу ділянок, виділених власникам 
земельних паїв, не може бути меншою їх НГО. Основні 
результати ринку землі за весь період станом на 27 червня 2022 
року висвітлено у табл. 3.5.4. 

Таблиця 3.5.4 
Основні результати ринку землі за весь період станом на 27 

червня 2022 року 
Середньозважена вартість договору за одну ділянку 33 105 грн 
Загальна кількість операцій купівлі-продажу земельних ділянок для 
товарного с/г виробництва (паї) що складає 22% від усіх операцій з 
землею 

 
39 455 

Сумарна площа проданих паїв 140 323 га 
Середній розмір проданої ділянки 3,56 га 
Максимальна ціна об’єкту купівлі-продажу у Львівській області 5 035 000 грн 
Максимальний розмір ділянки у Харківській області 67,05 га 
Найбільша у Івано-Франківській області середньозважена ціна за 1 га  76 900 грн 
 

За основними  результатами  ринку землі за весь період 
станом на  червень 2022 року середньозважена вартість договору 
за одну земельну ділянку склала 33 105 грн. Щодо загальної 
кількості операцій купівлі-продажу земельних ділянок для 
товарного сільськогосподарського виробництва (паї) що складає 
22% від усіх операцій з землею 39 455 договорів. Загальна 
кількість проданих паїв становить 140 323 га. Середній розмір 
проданої ділянки – 3, 56 га. [9]. 

Дослідженням встановлено, за аналізований період укладено 
понад 105 000 угод, включаючи 88 000 угод купівлі-продажу 
землі із загальною вартістю понад 7 млрд грн на загальну площу 
252 241 га. У табл. 3.5.5 висвітлені найбільші ділянки за площею, 
а також найдорожчі об’єкти купівлі-продажу. 

Найбільше земель було реалізовано у Харківській (37 116 га), 
Дніпропетровській (21 783 га) та Херсонській (21 026 га) 
областях. Їхнє лідерство зумовлене в середньому масштабнішими 
земельними лотами, які пропонувалися до продажу в цих 



293 

регіонах. Так само земельні аутсайдери – а це західні області – 
опинилися внизу списку через невелику кількість вільної до 
продажу землі (рис. 3.5.5). 

Таблиця 3.5.5 
Основні результати ринку землі ділянок за площею та 

об’єктами купівлі-продажу 
Область Загальна площа, га Середня ціна, грн/га 

Найбільші ділянки за площею 
Харківська  67,05 1 972 342 
Дніпропетровська  49,90 1 545 047 
Дніпропетровська  46,92 1 515 131 
Донецька  46,75 1 575 430 
Дніпропетровська  43,94 1 484 669 
Харківська 39,51 1 794 000 
Дніпропетровська  38,92 1 197 397 
Донецька  37,84 1 397 233 
Харківська  36,69 2 154 896 
Херсонська  30,34 717 653 

Найдорожчі об’єкти купівлі-продажу 
Львівська. 0,94. 5 035 000 
Київська. 1,95 2 949 100 
Київська. 1,70 2 531 094 
Київська  2,30 2 491 000 
Київська  1,43 2 457 000 
Харківська. 3,6 2 154 896 
Київська  1,10 1 956 752 
Київська. 1.10 1 956 395 
Київська  1,32 1 910 106 
Київська  1,19 1 907 814 

 
Найдорожчі об’єкти купівлі-продажу це Львівська область із 

загальною площею 0,94 га та середньою ціною 5 035 000 грн. 
Київська область також займає місце першості у відповідності до 
площі земельних ділянок та ціни, а саме: 1,95 га – 2 949 100 грн., 
1,70 га – 2 531 094 грн., 2,30 га – 2 491 000 грн. 

Щодо Харківської області то найдорожчий об’єкт купівлі-
продажу становив 3,6 га за вартістю 2 154 896 грн. 
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Динаміку відчуження земельних ділянок та динаміку 
показника середньої вартості відчужених земельних ділянок 
висвітлено на рис. 3.5.5 та рис. 3.5.6 [10]. 
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Рис.3.5.5. Динаміка відчуження земельних ділянок за рік 

функціонування ринку землі 
 

Площа відчужених земельних ділянок становить 252 241 га. 
Кількість правочинів щодо відчуження земельних ділянок 105 
173. Середня вартість відчужених земельних ділянок за 1 га 37 
819 грн. Зауважимо, з моменту відкриття ринку землі, а саме з 1 
липня торік, Львівщина вкотре підтверджує статус однієї з 
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найдорожчих областей України за вартістю земельних часток 
(паїв). Водночас за площею відчужених сільськогосподарських 
земель область посідає останні місця. Якщо говорити про 
кількісні показники, то в області продано 768 земельні паї, 
площею 1013 га. При цьому, середня вартість 1 гектару становить 
близько 80 тис. грн, що перевищує середню ціну по Україні 
удвічі та поступається лише Київській області.  

Слід зазначити, що законом встановлене важливе обмеження, 
а саме, до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на 
місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути 
меншою за їх нормативну грошову оцінку. Середня НГО ріллі в 
області становить 21,5 тис. грн. Проте, як ми бачимо, фактична 
ціна продажу є більшою як в 3,7 рази. 

Активність ринку планомірно зростала. Грудень 2021 року 
виявився рекордним: було зафіксовано кілька випадків, коли 
середньодобовий оборот перевищував 2500 га. У січні ринок 
просів через звичайне зменшення бізнес-активності на 
новорічних канікулах, а 24 лютого, з першим залпом російських 
ракет, зупинився. 

Розглянемо як змінилась кількість проданих земельних 
ділянок під час війни. За 6 тижнів до війни площа проданих 
ділянок складала 32 893,51 га, а кількість операцій — 9 542, 
середня ціна — 33 170 грн за 1 га. А вже за 6 тижнів під час війни 
(19 травня — 25 червня) відповідно — 2 895,29 га, операцій з 
землею — 1 111 та 35 032 грн ціна за 1 га. В порівнянні до 24 
лютого та після кількість операцій скоротилась майже в 9 разів, а 
середня ціна за 1 га по країні зросла на 6% або 1 862 грн. (табл. 
3.5.6) [11]. 

До війни перші найбільше операцій купівлі-продажу 
земельних ділянок було в  Харківській та Сумській областях, які 
знаходяться в зоні активних бойових дій. 
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Рис. 3.5.6. Динаміка показника середньої вартості відчужених 
земельних ділянок за рік функціонування ринку землі 

 
З початку війни та з моменту відновлення роботи ринку 

землі, Вінниччина стала найактивнішим регіоном за кількістю 
правових актів щодо відчуження земельних ділянок (всього 527 
операцій), зокрема, за кількістю проданих земельних часток с/г 
призначення під час широкомасштабного вторгнення. Зокрема з 
19 травня по 27 червня в області було здійснено 113 операцій 
щодо земель сільськогосподарського призначенні (земельних 
часток, паїв) площею 282,90 га. 
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Таблиця 3.5.6  
Основні результати ринку землі за кількістю проданих 

земельних ділянок 
Область Кількість угод 

(ділянок) 
Загальна площа, га Середні ціна, грн/га 

Топ-5 областей за кількістю проданих земельних ділянок під час широкомасштабного 
вторгнення 

Вінницька 113 282,90 25 530 
Тернопільська 103 211,39 37 444 
Кіровоградська 96 450,80 39 697 
Хмельницька 87 191,39 39 246 
Житомирська 84 187,32 31 113 

Топ-5 областей за кількістю проданих земельних ділянок за 6 тижнів до 24 лютого 
2022 року 

Харківська 1343 2568,22 35 719 
Сумська 1305 2437,07 30 314 
Хмельницька 648 1396,21 30 551 
Дніпропетровська 646 3543,82 31 887 
Вінницька 584 1454,44 354 99 

 
Розглянемо, як змінилась динаміка середньлї вартості 

відчужених земельних ділянок та динаміка операцій з відчуження 
земельних ділянок в умовах воєнного стану (рис. 3.5.7.) [10]. 
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Рис. 3.5.7. Динаміка середньлї вартості відчужених земельних 
ділянок в умовах воєнного стану 

 
Досліджуючи динаміку середньлї вартості відчужених 

земельних ділянок в умовах воєнного стану, ми можемо бачити, 
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що  Івано-Франківська область посідає місце першості, а саме 
вартість земельної ділянки складає 117 131 тис. грн., Київська 
область 55 323 тис. грн.,  Львівська 53 081 тис. грн, Закарпатська 
52 083 тис. грн,, Чернівецька область 39 711 тис. грн. за один 
гектар. 
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Рис. 3.5.8. Динаміка операцій з відчуження земельних ділянок в 
умовах воєнного стану 

 
Вплив на таку невелику пропозицію продажу справляє не лише 

воєнний стан, а й статус існуючої оренди на земельні частки (паї). 
Більшість з яких має чималий термін дії. Відомо, що для того, щоб 
продати земельну ділянку необхідно розірвати орендні відносини. 
Закон дозволяє це зробити за згодою сторін. Але оскільки орендар 
цього не завжди бажає, то одного бажання власника паю 
недостатньо. А зараз скористатися правом продажу не можуть 
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навіть ті, в кого закінчується, або вже закінчилась дія договору 
оренди. Оскільки за новими нормами законодавства  дія договору 
автоматично продовжується на рік не залежно від строку дії 
воєнного стану в Україні та без волевиявлення сторін. Умови 
функціонування ринку землі так, як і адаптація земельного 
законодавства, будуть цілком залежати від подальшої воєнної 
ситуації у нашій країні [12]. Дослідженням встановлено, з кожним 
днем операцій з відчуження земельних ділянок зростає. 

Прозорий продаж землі через електронні аукціони є важливим 
етапом в рамках проведення земельної реформи. 22 вересня 2021 
року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 1013, 
відповідно до якої було реформовано Земельний кодекс України та 
визначено державне підприємство «Прозорро. Продажі» 
адміністратором земельних електронних торгів. Це означає, що 
продаж та оренда сільськогосподарських земельних ділянок 
приватної власності тепер може здійснюватися за допомогою 
електронних аукціонів «Прозорро.Продажі». Також у систему 
підпадають усі земельні ділянки комунальної та державної 
власності, але зауважимо, їх поки що можливо придбати лише в 
оренду. Земельним кодексом України передбачено, що всі витрати 
з підготовки земельної ділянки до аукціону (отримання оцінок, 
тощо) бере на себе організатор аукціону. Однак організатор також 
має право зазначити однією з умов в оголошені, що такі витрати 
повинен буде компенсувати переможець аукціону. Досдідженням 
встановлено, у випадку нецільового використання земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення орендодавець має 
право позбавити орендаря прав на власність у содовому порядку 
згідно ст. 141 та ст. 143 Земельного кодексу України. І це є 
підставою для розірвання договору оренди [13]. 

Як нам відомо, порядок проведення земельних торгів, визначає 
ст. 135 ЗКУ. Дотримуватися його необхідно обов’язково, якщо на 
земельних торгах продають: земельні ділянки державної та 
комунальної власності та передають їх у користування; земельні 
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ділянки сільськогосподарського призначення всіх форм власності; 
земельні ділянки, права емфітевзису, суперфіцію на них. 

Продаж та передача в оренду державних та комунальних 
земельних ділянок відбувається виключно на аукціонах у 
Прозорро.Продажі. Сільськогосподарську землю державної та 
комунальної власності заборонено продавати, проте дозволяється 
передавати у користування (оренда та емфітевзис). 

Комунальні та державні землі інших категорій (під забудову, 
землі промисловості) дозволено як продавати, так і передавати в 
оренду. Якщо постає питання власне що робити з такою землею, то 
тоді вирішує рада відповідної громади.   

В ході дослідження встановлено, щоденно місцеві ради та 
приватні власники публікують десятки нових аукціонів. Усі 
опубліковані аукціони можна знайти на Е-Тендер. Станом на 12 
січня 2022 у Прозорро.Продажі опубліковано 2816 аукціонів (1870 
– аукціони з оренди, 946 – продаж). Етапи земельних торгів через е-
аукціони рис. 3.5.9.  

 
 

 

 

 

 

 

    

  

                                    

                                            

 

  

Рис. 3.5.9. Етапи земельних торгів через е-аукціони 
 

01.07.2021 28.09.2021 07.10.2021 24.02.2022 

Оголошено перший земельний 
аукціон в системі Прозорро. 

Продажі з оренди комунальної 
землі с/г призначення 

Запуск ринку землі. 
Громадяни України можуть 

легально купувати і 
продавати землю с/г 

призначення. 

Уряд визначив Прозорро. Продажі 
адміністратором електронної 

торгової системи, в якій проходять 
аукціони з продажу та оренди 

землі державної та комунальної 
власності. 

Початок війни з російськими 
загарбниками, яка дуже 

вплинула на функціонування 
відкритого ринку землі загалом, 
та продаж та оренду землі через 

онлайн-аукціони зокрема 
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Торги відбуваються за моделлю класичного аукціону – три 
раунди на підвищення ціни. Протягом аукціону учасники тричі 
можуть підняти свої ставки. Команда Е-Тендер допоможе 
продумати та обрати переможну стратегію, адже наш майданчик 
є лідером по кількості проведених угод у Прозорро.Продажі за 
2021 рік [14]. 

Статистика за час проведення земельних аукціонів у системі 
Прозорро (з 28.09.2021 року) (рис. 3.5.10). 

 
Область Кількість 

аукціонів 

Кількість 

організаторів 

Одеська  668 39 

Київська  533 72 

Львівська  444 52 

Івано-
Франківська 

214 36 

Закарпатська 191 27 

Рис. 3.5.10. Проведення земельних аукціонів у системі 
Прозорро.Продажі 

 
Аукціони з оренди землі та аукціони з продажу землі у 

системі Прозорро. Продажі наведені на рис.3.5.11 і рис.3.5.12. 
 

  

 

 

Рис.3.5.11. Аукціони з оренди землі у системі 
Прозорро.Продажі 

Область Кількість 
аукціонів 

Кількість 
організа- 

торів 
Одеська  19055 437 
Львівська 15983 256 
Кіровоградська  9851 192 
Хмельницька 8933 134 
Дніпропетровська 8181 70 

� 5 470 
аукціонів з оренди та продажу 
оголошено 

� 27 290 га 
загальна площа земельних 
ділянок 

� 506 млн грн 
дохід організаторів з них 

� 452 млн грн 
дохід у бюджети 

� 671 організатор 
� 3 100 учасників 

� 3 393 аукціонів з оренди 
оголошено  

� 24 145 га загальна площа 
земельних ділянок  

� 54 млн грн стартова ціна на 
успішних торгах із оренди 

� 196 млн грн/рік дохід 
організаторів 

� 438 організаторів 
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Щодо аукціонів з продажу землі. Як зазначалося, продаж 
державних та комунальних сільськогосподарських  земель 
заборонений. За законом здійснюється продаж всіх інших земель 
державної та комунальної форм власності. 

 
 

  

 

 

 

 
Рис.3.5.12. Аукціони з продажу землі у системі 

Прозорро.Продажі 
 

Проаналізувавши структуру і динаміку проведення 
земельних аукціонів, а саме з їх оренди та продажу у системі 
Прозорро.Продаж ми можемо визначити показники успішності 
земельних аукціонів в системі дані за аналізований період жовтень 
2021 – червень 2022 (рис.3.5.13) [14]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5.13. Показники успішності земельних аукціонів у 
системі Прозорро Продажі 

Область Кількість 
аукціонів 

Кількість 
організа- 

торів 
Київська 444 63 
Одеська 231 14 
Львівська 188 35 
Закарпатська  164 20 
Волинська 84 19 

� 2 077 аукціонів з продажу 
оголошено  

� 3 144 га загальна площа 
земельних ділянок  

� 202 млн грн стартова ціна на 
успішних торгах із продажу 

� 278 млн грн дохід організаторів 
від продажу не сг земель 

� 305 організаторів 

2 184 Успішні аукціони вже відбулися у системі. із них 
281 на етапі укладення договорів 

1 813 Повністю завершених угод. з них 1 383 по землях 
с/г призначення завершено 

3.4 Середня кількість учасників на торгах найбільша к-
сть учасників на одному аукціоні — 17 

+98% Зростання ціни на торгах 
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Зауважимо, відбулися певні зміни щодо земельних аукціонів 
під час війни. З 24 березня 2022 року діють зміни до Земельного 
кодексу, за якими онлайн-аукціони зі здачі в оренду державної та 
комунальної с/г землі все ще не проводяться. 

З 9 червня 2022 року набув чинності Закон України №2247-
IX, яким парламент розширив перелік земель державної та 
комунальної власності, які на час війни здаватимуться в оренду 
без проведення аукціону. Це землі для розміщення потужностей 
релокованих підприємств, річкових портів та терміналів, 
доцільність будівництва яких визначили ЦОВВ, для будівництва 
мереж електропостачання, газорозподільних, водопровідних, 
теплопровідних, каналізаційних мереж, електронних 
комунікаційних мереж, об’єктів магістральних газопроводів [15]. 

Земельні ділянки державної та комунальної власності не с/г 
призначення, які не підпадають під такі цілі, і далі реалізуються 
через онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі. 

Землі приватних землевласників також не підпадають під ці 
обмеження. Вони можуть продавати та здавати в оренду землі, c/г 
та іншого призначення через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі. 

Завдяки системі приватні особи вже заробили майже 100 млн 
гривень за результатами торгів. На початку повномасштабного 
вторгнення частка успішних земельних торгів у системі 
«Прозорро. Продажі» впала із 50% до 4-10%, проте зараз частка 
успішних торгів тримається на рівні 40%. 

В ході проведеного дослідження встановлено, в умовах 
воєнного стану: 

 кількість укладених угод купівлі-продажу зменшилась 
в рази (кількість щоденно укладених угод, в порівнянні з 
довоєнним періодом, зменшилася у 5 разів); 

 виник новий рушійний фактор попиту та пропозиції 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 
особливо у регіонах найбільшого ризику окупації. 
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Від початку роботи ринку найбільше було продано 
земельних ділянок з найкращими ґрунтами. Здебільшого в межах 
Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, 
Кіровоградської, Вінницької та Сумської областей. Саме ці 
території були найбільш освоєні. Наразі немає даних, що 
підтверджують цю тенденцію.  

Також, більша активність спостерігається на ринку землі, 
саме, не сільськогосподарського призначення. Це підтверджує в 
ході проведеного дослідження мапа земельних лотів у системі 
Прозорро. Яка власне вказує на відсутність лотів земельних 
ділянок будь якого цільового призначення на окупованих 
територіях. Зауважимо, що таких лотів також немає на території 
Миколаївської області та Чернігівської. Разом з тим, частка саме 
сільськогосподарських земель у пропозиції до продажу мізерна. 

Після війни на ринку землі очікуються динамічні показники і 
активність. Це буде потужним трендом, тому як аграрний сектор 
отримає інвестиції в довгострокові проєкти, а власники землі – 
кошти для реінвестицій в інші напрями. До війни ми 
спостерігали, що попит на купівлю землі був значно більшим. В 
ході дослідження бачимо, що ці транзакції мають індивідуально 
виключний характер. Подальше відновлення ринку залежатиме 
від економічного плану відновлення і ресурсів, і потужностей,  
які зможемо акумулювати. Якщо будуть залучені кошти 
міжнародних партнерів у межах швидкого відновлення і 
економічного росту, то відповідно будуть зростати й інвестиції в 
землю. Після завершення війни можна буде очікувати зростання 
ціни на ресурс, і кількість бажаючих продати землю також 
збільшиться. 

Ринок землі є невід’ємною частиною економіки будь-якої 
розвинутої держави. Земля – найважливіший ресурс для 
сільськогосподарського виробництва. Земля не є класичним 
товаром і тому ринок землі має цілу низку специфічних 
особливостей. Однією з таких особливостей ринку землі в 
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розвинутих країнах є те, що при правильній експлуатації земля не 
тільки не втрачає свою вартість, але й в повній мірі збільшує її. 

Слід відмітити, що відкриття ринку землі в Україні є 
логічним та послідовним етапом економічного розвитку нашої 
держави та переходу до ринкової економіки і реальної свободи 
обігу земельних ділянок.  

При цьому під час запровадження механізмів обігу земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення було дотримано 
основну мету державного регулювання, закладеного в Земельний 
кодекс України, та окремі положення Конституції України – 
пріоритет права власності на землю саме для громадян України 
та захисту земель як найбільшого надбання народу. 

Звісно, нова модель обігу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення не є досконалою, це 
зумовлено як досить великим часом дії мораторію на продаж 
таких ділянок (більше 20-ти років), так і досить стрімким 

процесом легалізації ринку землі. 
Така швидка політика держави зумовлює необхідність 

певного часу для підготовки порядку проведення та реєстрації 
угод щодо таких ділянок, для яких потребуються хоча би технічні 
зміни до державних реєстрів. 

Але в майбутньому за наявності конкретного виробленого 
порядку дій та за умови стабілізації економічних аспектів 
земельного ринку ділянок сільськогосподарського призначення 
(ціни, попиту та пропозиції) сумнівів щодо ефективності такого 
інституту земельного права, як обіг земель 
сільськогосподарського призначення, не виникає.  

Аграрний сектор стане рушійним в наповнені ВВП. При 
продажі землі держава отримуватиме: мито, податок з доходів 
фізичних осіб, військовий збір. З проведеною інвентаризацією, 
збільшенням вартості землі, детінізацією урожаїв буде збільшено 
надходження в бюджет країни в рази. Земельний ринок дасть 
можливість для розвитку тих видів сільськогосподарського 
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виробництва, які передбачають необхідність великих інвестицій в 
землю, і праці, і капіталу. 
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Коваль З.О. 
3.6. МЕТОД ТЕОРІЇ ІГОР В ОЦІНЮВАННІ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Відомий винахідник Н. Тесла вважав, що життя є і завжди 

буде рівнянням, яке не піддається вирішенню, хоч і містить 
кілька відомих факторів. Спроби щось передбачити і врахувати 
не завжди виявляються успішними у підсумку. Але користь 
очевидна: це сприяє підвищенню рівня раціональності процесу 
побудови планів. Теорія ігор є достатньо перспективним 
напрямом розвитку прикладної математики, практичне 
застосування якого можемо побачити у біології, філософії, 
соціології, політології, конфліктології, комп’ютерних науках 
тощо. У менеджменті та економіці теорія ігор сприяє оптимізації 
правлінських рішень, наприклад у сфері планування економічних 
показників, торговельній і виробничій діяльності, аналізу 
економічних процесів тощо. Можливість одночасної оцінки 
великої кількості критеріїв, що характеризують ситуацію, яка з 
певним рівнем ймовірності складеться у майбутньому, дає змогу 
обрати ефективну стратегію діяльності підприємства, 
передбачення результатів цієї діяльності. Тому дослідження у 
сфері застосування теорії ігор для формування, оцінювання і 
вибору стратегій підприємств дадуть змогу мінімізувати ризики, 
що виникають у цій сфері, оптимізувати відносини підприємства 
з іншими суб’єктами ринку, отримати значні конкурентні 
переваги тощо. 

Процес формування відповідної стратегії на підприємстві 
передбачає вибір певного варіанту дій, які базуються 
наґрунтовній оцінціможливого впливу факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовищ цього підприємства. За аналогією до гри, 
де кожен з гравців планує свої дії на основі прогнозів дій інших 
гравців та загальні умови ситуацій, що можуть скластися 
внаслідок цих дій, у практиці діяльності підприємств обирають 
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стратегію з огляду на можливі дії конкурентів.Оцінювання 
стосується як ймовірність вчинення конкурентами певних дій, так 
і ймовірність виникнення певної конкурентної ситуації. Тобто 
аналізувати потрібно ситуацію, яка відбудеться з відповідним 
рівнем ймовірності у майбутньому, томувибір певної стратегій 
кожного з учасників пов’язана з ризиком. Методи теорії гри 
дають змогу передбачити і врахувати рівні ризику, які можуть 
виникнути у зв’язку із змінністю факторів. Теорія ігор 
представлена великою різноманітністю ігор, які можна 
класифікувати за: кількістю гравців (один, два, багато), 
обмеженнями на суму виграшу (антагоністичні та ігри із 
довільною сумою, рівнем інформованості (із повною і неповною 
інформованістю), можливістю повторів (одноразові та 
динамічні), множиною результатів (дискретні та неперервні), 
можливістю спільних дій (некооперативні та кооперативні), 
кількістю стратегій (скінчені і нескінчені), зовнішнім контекстом 
(унікальні, популяційні, повторювані), формою гри (позиційні, 
нормальні та байєсівські), характером здійснення дій (паралельні 
та послідовні). 

Конкуренція та швидкозмінність факторів представляють 
собою передумову застосування теорії ігор у сфері стратегічного 
аналізу діяльності підприємств. Методи теорії ігор дають змогу 
моделювати конфлікт інтересів та очікування учасників, оцінити 
рівень можливого ризику. 

Зокрема, наведемо переваги застосування теорії ігор у сфері 
формування стратегій підприємств, а саме вони створюють 
можливості: 

1) прогнозування ситуацій (станів гри), які вважаються 
ефективними, справедливими, рівноважними або оптимальними; 

2) аналізу властивостей і способів досягнень бажаних 
ситуацій; 

3) прогнозування дії та стратегії своїх конкурентів та 
партнерів,планування відповідної реакції у відповідь на них; 
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4) вибору з певної кількості альтернативних варіантів 
найкращу стратегію або дію; 

5) досягнення максимальної результативності обраної 
підприємством стратегії. 

Застосування методів теорії ігор у сфері формування, вибору 
і оцінювання стратегії підприємствами дасть змогу на основі 
моделювання ситуації розробити і обрати найбільш ефективний 
алгоритм дій у відповідь дії конкурентів. На жаль, практичне 
застосування методів теорії ігор потребує спеціальних знань, 
проте очевидними є переваги, які можуть отримати підприємства 
при застосуванні цих методів.Оскільки поняття стратегії є 
основним у теорії ігор, то застосування їх для вирішення проблем 
вибору стратегій підприємствами дасть змогу не тільки порівняти 
стратегії конкурентів, але й дослідити їх за найважливішими 
критеріями. Використання теорії ігор для вирішення проблемних 
аспектів у сфері економіки сприятиме усуненню певного 
суб’єктивізму, що притаманний оцінюванню сценаріїв розвитку 
подій, з’ясуванню характеру взаємодії між учасниками ринку та 
своїх дій у перспективі, тощо.  

Розглянемо особливості застосування методів теорії ігор у 
процесі формування та вибору підприємствами своїх стратегій. 
Зокрема, якщо немає можливості оцінити стратегії конкурентів, 
яких вважатимемо повноцінними учасниками  змодельованої 
ситуації (гри), тоді доцільним є застосуванняодного з двох 
основних методів теорії ігор: методу прийняття рішень в умовах 
невизначеності і методу прийняття рішень в умовах ризику. 
Зазначимо, що у випадку відсутності конкурентів, дослідження і 
вибір стратегії підприємства зводиться до так званих «ігор з 
природою»., зокрема, популярна стратегія «блакитного океану», 
якапов’язана з формуванням інноваційної цінності і передбачає 
процес створення нового ринкового простору, також можна 
віднести до категорії «ігор з природою» [3-6].  
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Зробимо порівняння методик оцінки та вибору стратегії 
підприємствами в умовах відсутньої (або обмеженої) конкуренції, 
формування нового ринкового простору або неповної інформації 
про стратегії конкурентів із застосуванням теорії ігор та 
методики оцінки та вибору стратегії підприємствами в умовах 
достатньої (повної) інформації про стратегії конкурентів із 
застосуванням теорії ігор. Порівняння етапів послідовності 
здійснення цих методик наведемо у табл. 3.6.1. 

Таблиця 3.6.1 
Порівняння методик оцінки та вибору стратегії 

підприємствами в умовах відсутньої (або обмеженої) 
конкуренціїта методики оцінки та вибору стратегії 

підприємствами в умовах достатньої (повної) інформації про 
стратегії конкурентів із застосуванням теорії ігор 

Етапи 
методики 

Методика оцінки та вибору 
стратегії підприємствами в 

умовах відсутньої або 
обмеженої конкуренції 

Методика оцінки та вибору стратегії 
підприємствами в умовах достатньої 

(повної) інформації про 
стратегіїпідприємств-конкурентів 

1. Формування матриці стратегій підприємства (вибір і побудова стратегічних 
альтернатив відповідно до стратегічних цілей підприємства) 

2. Визначення та формалізація основних показників ефективності стратегій 
підприємства, побудова платіжної матриці А 

3. 
Визначення та формалізація 
станів «природи»  (факторів 
зовнішнього економічного 
середовища підприємства) 

Визначення та формалізація стратегій 
конкурентів, оцінка сідлової точки або 

використання змішаних стратегій 
(випадковий вибір чистих стратегій) 

4. 

Аналіз ситуації за критеріями 
характерними для 

застосування у визначеній 
ситуації з врахуванням рівня 

можливих ризиків 

Аналіз ситуації за критеріями 
характерними для застосування 

у визначеній ситуації з врахуванням рівня 
можливих ризиків 

5. Вибір стратегії за результатами оцінки критеріїв, дослідження стратегії на 
можливості застосування 

 
Як бачимо, на основі даних табл. 3.6.1 можемо зробити 

висновок, що у зазначених методиках відрізняються тільки третій 
і четвертий етапи, усі інші є ідентичними. Зокрема, якщо вибір 
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стратегії підприємства здійснюється в умовах відсутньої або 
обмеженої конкуренції, то після формування матриці стратегій, 
що полягає у виборі і побудові стратегічних альтернатив 
відповідно до стратегічних цілей підприємства, та визначення 
основних показників ефективності стратегій підприємства, що 
полягає у побудові платіжної матриці А, переходять 
безпосередньо до визначення та формалізація станів «природи». 
Зазначимо, що під станами «природи» мають на увазі оцінку 
факторів зовнішнього економічного середовища підприємства. 
Після цього можна переходити до аналізу ситуації за критеріями 
характерними для застосування у визначеній ситуації з 
врахуванням рівня можливих ризиків. Завершальним етапом цієї 
методики повинен бути вибір стратегії за результатами оцінки 
критеріїв, з наступним дослідження її на можливості 
застосування.  

На відміну від зазначеної методики, особливістю другої 
методики є здійснення оцінки та вибору стратегії підприємства в 
умовах достатньої або повної інформації про стратегії 
підприємств, що є його конкурентами. У цьому випадку, після 
формування матриці стратегій, і визначення основних показників 
ефективності стратегій підприємства (побудови платіжної 
матриці) переходять до визначення та формалізації стратегій 
конкурентів, оцінка сідлової точки або використання змішаних 
стратегій, що представляє собою випадковий вибір чистих 
стратегій. Тільки після цього слід провести оцінювання ситуації 
за критеріями характерними для застосуванняу визначеній 
ситуації з врахуванням рівня можливих ризиків.Як наслідок, 
отримаємо альтернативні стратегії, серед яких слід обрати 
найбільш виграшну, яка, крім цього, буде мати найвищий рівень 
можливостейпрактичного застосування (відповідно найнижчий 
рівень ризику). 

Як уже зазначалося в [9], застосування як першої, так і другої 
методики при моделюванні ситуації на ринку доцільною є 
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побудова матриці можливих стратегій підприємства А=(аij). Якщо 
актуальним є застосування першої методики, то слід побудувати 
також матрицю станів «природи» P=(pij), що представляє 
собоюймовірні майбутні прояви факторів зовнішнього 
середовища. Оскільки підприємство намагатиметься обрати 
стратегію, що дасть змогу максимізувати прибуток, 
рентабельність чи інші  показники результативності його 
діяльності ( які максимізують його виграш у грі) та мінімізувати 
фінансові, трудові, технічні, матеріальні витрати (які 
мінімізуютьйого можливий програш), то воно орієнтуватиметься 
на мінімальний результат (виграш), який може йому забезпечити 
кожна з можливих стратегій. Гра буде зведена до вибору тієї 
стратегії, яка відповідає максимуму результативності, тобто 
принесе максимальний виграш: 

ijj
aV minm ,    mi ,1,1       (3.6.1) 

 
ijjiiji

aaV minmaxmin mm .      (3.6.2) 
 

де V- нижня чиста ціна гри (мінімакс), тобто це результат 
застосування стратегії підприємством (його виграш) [2-5]. 

Якщо ж стратегії та дії основних конкурентів є достатньо 
відомими і прогнозованими, то ситуацію на ринку можна звести 
до протистояння двох чи декількох гравців, то один з гравців 
намагатиметься максимізувати свій програш у кожній стратегії, 
тобто зменшити витрати на її реалізацію, і надати перевагу 
стратегії, яка потенційно може призвести до найменшого 
програшу. Зазначений показник можна вважати буде верхньою 
чистою ціною гри. Таке твердження можна підтвердити 
теоремою мінімаксу: для кожної гри для двох осіб з нульовою 
сумою та скінченним числом стратегій, існує таке значення V та 
змішані стратегії для кожного гравця, такі, що (а) для будь-якої 
стратегії гравця ІІ, гравець І може гарантувати собі виграш V, і 
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(б) для будь-якої стратегії гравця І, гравець ІІ може гарантувати 
собі виграш (-V) [1-4]. 

Підприємствоможе здійснювати свою діяльність в умовах 
великої кількісті конкурентів (гравців). Зазвичай тоді гра 
ускладняється, кількість конкурентних стратегій, що слід 
враховувати, зростає і моделювання набуває дещо складніших 
форм та потребує застосування інших складніших методів. 

Таким чином, оскільки поняття стратегії – основне у теорії 
ігор і усі учасникиобирають свою стратегію, якої дотримається 
під час гри, тому функція корисності виражає в числовому вимірі 
результати вибору стратегії гравця. Ця функція дає змогу 
врахувати не множині результатів його діяльності, а множину 
стратегій підприємства. Функція корисності кожного 
підприємства буде залежати від всієї сукупності стратегій 
вибраної його конкурентами. Таким чином формується вектор 
гри, що уособлює у собі усю сукупність конкурентних стратегій 
гри. 

Досить зручним у застосування теорії ігор є те, що будь яку 
задачу (економічнучи з іншої сфери) часто можна представити у 
вигляді ігор, що можуть відрізнятися формою чи іншими 
ознаками. Зокрема, вони можуть відрізнятися за кількістю 
гравців (один, два, багато), обмеженнями на суму виграшу 
(антагоністичні та ігри із довільною сумою, рівнем 
інформованості (із повною і неповною інформованістю), 
можливістю повторів (одноразові та динамічні), множиною 
результатів (дискретні та неперервні), можливістю спільних дій 
(некооперативні та кооперативні), кількістю стратегій (скінчені і 
нескінчені), зовнішнім контекстом (унікальні, популяційні, 
повторювані), формою гри (позиційні, нормальні та байєсівські), 
характером здійснення дій (паралельні та послідовні) тощо. 
Детальна класифікація форм гри з їх характеристиками міститься 
у [9]. 
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Є дві найбільш поширені форми представлення 
некооперативних ігор, у яких гравці не можуть об’єднуватися у 
коаліції і формують свої стратегії незалежно один від іншого. 
Перша –це позиційна (або динамічна) форма гри.Така форма гри 
потребує визначення: порядку ходів гравців;множини сценаріїв, 
які доступні гравцеві на кожному із його ходів (ці множини 
можуть бути різними для різних ходів);інформацію, яку гравець 
має при виборі кожного із своїх ходів; виграші (функції 
виграшу), які гравець має під час кожного ходу;ймовірнісний 
розподіл на множині ходів «природи». Таку форму гри доцільно 
задавати у формі дерева гри (дерева прийняття рішень), якщо є 
декілька гравців. Друга – це гра в нормальній (стратегічній) 
формі, яка передбачає попереднє з’ясування сукупність гравців, 
сукупність стратегій для кожного гравця та функції виграшів для 
кожної із стратегій. Особливу групу в теорії ігор становлять ігри, 
в яких явно вводиться ймовірність вибору гравцем певної 
стратегії. Це так звані байєсівські ігри.Оптимізація у цьому 
випадку стосується математичного очікування виграшу. 

Однією із найпопулярніших у застосуванні концепцій теорії 
ігор, зокрема у моделюванні економічних процесів є рівновага 
Неша [4]. В її основі лежить твердження про те, що нікому із 
гравців не вигідно змінювати свою стратегію, якщо інші гравці не 
будуть змінювати обрані ними стратегій. Застосування концепції 
рівноваги Неша передбачає відсутність домовленостей між 
гравцями і неможливість формування ними коаліцій, проте і у 
випадку існування таких коаліцій, вона буде виконуватись, 
оскільки усі статичні ігри мають цю перевагу. Ця обставина є 
важливою у випадку застосування методик теорії ігор для 
моделювання майбутньої ситуації на ринку і вибору 
підприємством стратегії у зв’язку з тим, що на практиці не 
завжди можна здобути вірогідну та повну інформацію про 
існування певних домовленостей між підприємствами, умов 
їхньої взаємодії або особливостей конкурентної боротьби за 
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свого споживача. Якщо є високий рівень ймовірності, що 
підприємства-конкуренти у своїх планах «завоювати» і 
утримувати захоплені позиції не змінюють стратегії, а 
продовжують їх реалізовувати, то згідно зазначеної концепції 
іншим підприємствам, які претендують на цю частку ринку також 
не варто змінювати свої стратегії [4-5; 9]. 

Слід зазначити, що у випадкуодноразової гри при 
формуванні гравцями чистих стратегій також виконується 
рівновага Неша. Зазначимо, що вона виконується і при 
формуванні гравцями змішаних стратегій, які передбачають 
застосування певної сукупностіусіх можливих стратегій гравця. У 
цьому випадку слід розраховувати і брати до уваги рівень 
ймовірності їх появи у повторюваній грі. Як наслідок змішана 
стратегія гравця, що відповідає рівновазі Неша, задається 
сукупністю ймовірностей вибору ним стратегій. Зокрема, згідно 
рівноваги Неша, у випадку прийняття гравцем неправильного 
рішення щодо побудови стратегії його дій, результатом гри буде 
його програш. Простежується причинно-наслідковий 
взаємозв’язок: неправильно обрана стратегія діяльності 
підприємства призводить у результаті до зниження прибутковості 
або рівня рентабельності, зменшення частки ринку тощо. 
Рівновагу Неша часто вважають достатньо «егоїстичною» 
рівновагою (оскільки кожен з учасників гри при цьому переслідує 
власні інтереси), яка однаксприяє самоорганізації усіх учасників 
гри, співробітництву та об’єднанню в коаліції з метою 
збільшення рівня загального виграшу. Це пов’язано з тим, що 
вибір стратегії гравцями найчастіше базується на принципі 
оптимізації, що у більшості випадківвиключає врахування 
особливостей вибору стратегій іншими гравцями. Вважається, що 
будь-яка рівновага в домінантних стратегіях є рівновагою Неша 
[4]. Таким чином, як бачимо, застосування рівноваги Неша у 
моделюванні та дослідженні стратегічних альтернатив розвитку 
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та діяльності підприємства містить значні перспективи 
застосування у сфері стратегічного аналізу. 

Якщо уявлення про «егоїстичність» при обранні стратегій 
гравцями, за якими кожен з них переслідує свої особисті цілі, 
закладені у концепцію рівноваги Неша, то альтруїстичний вибір 
стратегіїзакладений в основу застосування концепції оптимуму за 
Парето. Якщо спробувати узагальнити і спростити трактування 
цієї концепціїто вона базується на тому, що кожен гравець у 
результаті гри прагне власної вигоди, але у виграшу залишаються 
всі. Тобто це виглядає так, що усі підприємства спрямовані на 
максимізацію результатів своєї діяльності і тому обирають 
стратегію, яка з найвищим рівнем ймовірності забезпечить 
отримання цих результатів. Реалізовуючи обрану стратегію він 
ніби вже цим «мотивує» своїх конкурентів до обрання стратегій, 
які могли б їм забезпечити високу результативність діяльності. 
Тобто націлившись на високі результати своєї діяльності, 
підприємство вже цим сприяє формування та вибору 
конкурентами, які беруть до уваги його вибір,шляхів розвитку 
спрямованих на підвищення ефективності їхньої діяльності за 
рахунок інновацій чи інших можливостей. Таким чином, 
складається ситуація, яка у будь-якому випадку є виграшною для 
усіх гравців (підприємств). Значну роль у цьому відіграє 
конкуренція, яка змушує підприємства обирати саме ті шляхи 
розвитку, які забезпечать йому такий рівень ефективності та 
результативностідіяльності, який дав би йому змогу бути 
успішним гравцем на ринку. Співвідношення стратегій можна 
вважати  Парето-оптимальним або ефективним за умови, якщо не 
існує такої ситуації, у якій виграш усіх гравців буде не менший за 
інші. Проте допускається, що хоча б один гравець виграє 
більше[4]. У випадку Парето-ситуації спостерігається є набір 
стратегій, для яких неможливо поліпшити оцінку альтернатив 
хоча б за одним критерієм, не погіршивши її за іншим критерієм. 
Оптимум за Парето означає наявність ситуації максимальної 
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рівноваги. На відміну від рівноваги Неша, така рівновага у 
реальному житті швидше мотивуватиме до налагодження 
«здорової» конкуренції на ринку та покращення підприємствами 
власних конкурентних позицій, ніж до співробітництва між ними. 

Підсумовуючи, зазначимо, що теорія ігор дає змогу 
розглядати складні взаємодії суб’єктів у вигляді гри, у якій гравці 
формують альтернативні стратегії своїх дій, обирають ті з них, 
які забезпечуватимуть їм найповнішу реалізацію їхніх цілей, та в 
результаті отримують виграш, що є наслідком як їхнього вибору 
власних дій, так і дій інших гравців. Або вони можуть програти, 
якщо обрана ними стратегія виявилась помилковою або інші 
гравці отримали значно більший виграш.Теорію ігор часто 
називають стратегічною взаємодією раціональних гравців, 
оскільки її застосування пов’язане з вибором стратегій своєї 
поведінки у грі, які будуть визначати варіанти взаємодії між 
ними. Поняття «раціональні гравці» означає здатність гравців 
критично мислити, аналізувати ситуацію за критеріями 
результативності або витратності, оцінювати її наслідки, 
порівнювати з очікуваними діями інших гравців і, таким чиним, 
прийти до вибору оптимальної для себе стратегії. На жаль, у 
реальних умовах принцип раціонального вибору стратегії часто 
порушується, як і правильне розуміння та постановка власних 
цілей. Такі реалії значно ускладнюють застосування теорії ігор. 
Не зважаючи на це, перспективи використання цього методу у 
сфері економіки є незаперечними. Методи теорії ігор дають змогу 
оцінити можливості взаємодії учасників ринку, правильно 
з’ясувати для себе мету цієї взаємодії, побудувати альтернативні 
варіанти стратегій досягнення цієї мети та обрати з них найбільш 
оптимальні, які могли б забезпечити розвиток діяльності їхньої та 
відповідний рівень її результативності. 
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Раделицький Ю.О., Бандура З.Л., Головчак Г.В. 
3.7. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ 
З ДАНИМИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 
 

В сучасних умовах розвиток науково-технічного та 
інформаційного напрямків відіграє значну роль у економіці. Так, 
як виокремлюють нові підходи до використання та обробки 
даних, систему автоматизації для ефективного ведення бізнесу 
підприємствами зокрема. Виникає необхідність у забезпеченні 
підприємства висококваліфікованими спеціалістами, які вміють і 
хочуть працювати з новинками, а також використовувати 
технологічні інновації, якісного обслуговування з метою 
подальшого розвитку бізнесу та його обліков-аналітичного 
забезпечення. На сьогодні актуальним є вміння пристосовуватись 
до швидких змін та використання новітніх технологій для 
збереження, збільшення інтегрованого розвитку для стабільного 
майбутнього. Діджиталізація є саме тим чинником, який надає 
значні переваги для розвитку в цьому напрямку. У статті 
діджиталізація, позиціонована як якісно новий тип інформаційно-
телекомунікаційних технологій, що охоплює та трансформує всі 
сфери сучасного промислового та соціального життя, хоча й 
знаходиться в процесі зародження, вже має потужний потенціал, 
який дає можливість бізнесу досягти й очолити країни в 
ключовому сфери соціально-економічного розвитку. 

Проблеми цифровізації економіки, виклики для економіки, 
держави та суспільства в цілому, виклики та можливості 
цифровізації знаходять інтенсивне відображення у професійному 
світі. Йдеться про аналіз взаємозв'язку між цифровизацією, 
починаючи з комплексу радикальних інновацій 5-ї промислової 
революції, і завданнями модернізації промислової політики, 
розробка якої, зокрема, підготувала розвиток мобільного бізнесу. 
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Сьогодні використовуючи цифрові технології кожний сектор 
економіки може розвиватися швидше, якісніше й ефективніше. 
Це обумовлює широкий інтерес науковців до концепції цифрової 
економіки та діджиталізації. Однак постає питання обліково-
аналітичного забезпечення роботи з даними в умовах цифрової 
економіки. Дослідження та аналіз даної проблеми ще досконало 
не опрацьовано українськими науковцями, проте окремі 
теоретичні аспекти діджиталізації висвітлені в наукових доробках 
вчених, таких як: О. Абакуменко, О. Грибіненко, О. Гудзь, М 
.Дубина, О. Козлянченко, С. Король, Т. Лазоренко, Л. Лігоненко, 
Д. Семилітко, М. Устенко, С. Федюнін та інші. 

Метою дослідження є визначення поняття діджиталізації, 
розгляд умов для безпеки та захисту облікових даних у контексті 
діджиталізації української економіки, а також обліково-
аналітичного забезпечення роботи з даними в цифровій економіці 
України. 

Сьогодні термін «цифрове перетворення» часто плутають з 
«автоматизацією» або навіть «оцифруванням даних». Однак це 
лише частина процесу діджиталізації, тобто цифрової 
трансформації. Зі збільшенням технологічних можливостей та 
обсягу інформації стало зрозуміло, що самі зібрані дані та 
системи автоматизації не мають позитивного ефекту, навпаки, 
вимагають ресурсів, уваги та обслуговування. Тому особлива 
увага потрібна розробці ефективних процесів використання всіх 
технологічних можливостей для розвитку економіки та 
суспільства [3].  

Термін «діджиталізація» прийшов до нас зі США від слова 
«digitalization», що перекладається, як оцифровування. Тобто, 
дослівно в перекладі «діджиталізація» - це процес перенесення 
інформації у цифрову форму, тобто перетворення паперових 
книжок у електронні, фотографії у зображення на екрані тощо. 

Цифрова трансформація включає такі основні аспекти: 
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1. Зовнішній зв'язок. Необхідно переглянути модель 
побудови відносин із клієнтами та партнерами. Модель, в якій 
компанії створюють зручний для них продукт, а потім 
намагаються переконати покупця, що йому потрібно його купити, 
стає неефективною. Потрібно підготувати продукт для 
конкретного клієнта, його потреб і ситуації споживання. А для 
цього потрібні відповідні комунікаційні процеси та технології. 

2. Бізнес-модель. Багато компаній-гігантів десятиліттями 
успішно працюють зі стабільними бізнес-моделями на порозі 
цифрової ери. Сучасні бізнес-моделі припускають гнучку 
адаптацію як до клієнта, так і до обставин і ситуацій. Бізнес-
модель стає спільною, а не товарною, та багатоканальною, не 
нав'язуючи свій канал ринку. «Sharing» - від англійського слова 
«to share» - ділитися. Це економіка спільного споживання, або 
економіка спільного використання, так звана економічна бізнес-
модель, де люди можуть використовувати технології для обміну 
цінностями, які вони не використовують. У ході цифрової 
трансформації відбувається чітке переосмислення дій 
керівництва компанії. 

3. Проектні процеси. Сьогодні управління проектами 
використовується в традиційних компаніях. Проте менше 1% 
проектів, запущених в Україні, є комерційно успішними, тоді як 
показники в ІТ-секторі дещо вищі. Ці цифри багато в чому 
пояснюють, чому сьогодні компаніям важко вижити. На відміну 
від управління проектами, нові компанії переходять на гнучкі та 
економічні технології або технології гнучких змін. Це допоможе 
уникнути більшості проблем та сформувати модель цифрового 
перетворення бізнесу [6]. 

4. Робота з даними проходить переосмислення. Раніше 
робота з даними була структурована так: коли аналізувалися 
накопичені шари даних попередніх періодів, то складалися звіти 
та на їх основі приймалися деякі рішення. Зроблено 
екстраполяцію: розрахунок на основі минулих періодів, 
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майбутній розвиток. Зараз інша робота з даними, це не тільки 
BigData, сьогодні глибоке машинне навчання, використання 
штучного інтелекту дозволяє приймати рішення в ситуації з 
неповною та асиметричною інформацією. 

5. Внутрішні комунікації та стосунки. В умовах цифрової 
трансформації необхідно по-іншому структурувати роботу з 
людьми. Зростають обсяги віддаленої роботи, аутсорсинг і 
фріланс [6]. 

У 2021 році США зайняли перше місце в рейтингу цифрових 
економік, при цьому всі п’ять кращих економік країни 
залишилися без змін в індексі: США, Сінгапур, Швеція, Данія та 
Швейцарія. Перші 5 мають спільний знаменник з точки зору їх 
зосередженості на генеруванні знань, але кожен підходить до 
цифрової конкурентоспроможності по-різному. Сполучені Штати 
та Швеція використовують збалансований підхід між 
генеруванням знань, створенням сприятливого середовища для 
розвитку технологій та бажанням до інновацій. Сінгапур, Данія 
та Швейцарія віддають перевагу одному або двом факторам. У 
топ-10 Нідерланди, Гонконг, Південно-Африканська Республіка 
та Республіка Корея піднялися (на 6, 8 і 10 місце відповідно), 
Норвегія опустилася на 9, а Канада з 8-го на 11-е [6]. Україна за 
цим рейтингом у 2021 році посіла 60 місце, втративши 2 позиції - 
у 2020 році було 58; у рейтингу з 63 країн і три останніх місця 
займають Перу, Монголія та Венесуела відповідно. Ситуація в 
країні характеризується нестабільністю і не має позитивної 
динаміки [6]. 

Підходи до визначення поняття «діджиталізація» згруповано 
у табл. 3.7.1. 

В результаті аналізу можемо дати визначення, що цифрова 
трансформація або діджіталізація - це цілісне переосмислення 
моделі бізнесу, трансформація всіх процесів і перехід до 
використання нових інструментів та програм у напрямах і сферах 
банків, фінансових ринків, ринків, виробництва, економіки, 
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професій, освіти, бізнесу та суспільства з використання цифрових 
та хмарних технологій (рис. 3.7.1). 

Таблиця 3.7.1  
Підходи до визначення поняття «Діджиталізація» 

№ Джерело Визначення 
1 О. Абакуменко процес переведення певного інформаційного поля з 

аналогового у цифровий формат для більш легкого подальшого 
використання на сучасних електронних девайсах. [4]. 

2 Л. Лігоненко процес перенесення інформації у цифрову форму, тобто 
перетворення паперових книжок у електронні, фотографії у 
зображення на екрані тощо. [1] 

3 С. Король створення системи збору, зберігання і аналізу даних, 
оптимізацію пошуку інформації з використанням Інтернету, 
обробку великих масивів даних, застосування штучного 
інтелекту, Інтернет речей у виробництві та інші складові [3]. 

4 А. Гуренко процес використання цифрових технологій з одночасним 
поліпшенням системи обслуговування клієнтів. [5] 

5 Д. Семилітко перехід організації до нових способів мислення й роботи на 
базі використання соціальних, мобільних та інших цифрових 
технологій; зміну стилю управління, систем заохочення і 
прийняття нових бізнес-моделей  

6 М. Диба оцифрування значних обсягів знань і даних, що зумовлює 
якісні зміни в поведінці суб’єктів господарювання. Тобто 
відбувається інтеграція реальних господарських відносин у 
віртуальний простір, а отже, по суті, їх трансформація.  

7 О. Грибіненко трансформація, проникнення цифрових технологій щодо 
оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, підвищення 
продуктивності та покращання комунікаційної взаємодії зі 
споживачами 

8 О. Ферчук можливість за допомогою нових технологій розвивати бізнес, 
створювати нові продукти і покращувати клієнтський досвід, а 
також удосконалювати внутрішні бізнес-процеси, працювати 
над витратною частиною[9] 

9 J. Bloomberg спосіб реструктуризації багатьох сфер суспільного життя за 
допомогою цифрових, комунікаційних та 
медіаінфраструктур[13] 

10 Gartner процес руху до цифрового бізнесу 
 

Сьогодні економіка України має як прикладну, теоретичну, 
так і законодавчу базу для зміцнення своїх позицій серед країн 
світу. Однак їх оцифровка все ще є значною мірою інноваційною. 
Тому поєднання теоретичних досліджень з поточними потребами 
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та навичками є обов’язковим умовами розвитку цифрової 
економіки. Таким чином, у новій економіці, з жорсткою 
конкуренцією, швидко старіючими технологіями, робочими 
місцями, ідеями та проникненням Інтернету в усі сфери 
економіки, цифровізація вийшла на новий рівень важливості для 
бізнес-організацій та бізнес-процесів. 

Діджиталізація диктує нові принципи в усіх сферах нашого 
життя, від банківської системи до охорони здоров’я. Не є 
винятком і саме суспільство. Деякі вчені підозрюють, що в 
майбутньому ролі людини будуть незначними і замінені роботою. 
Однак це не зовсім так : у цифровій економіці влада знаходиться 
в руках людини. Компанії рекламують свої продукти та послуги в 
Інтернеті та соціальних мережах, а для цього їм необхідно 
розуміти інтереси та поведінку своєї цільової групи та 
конкретних споживчих сегментів. 

 

 
Рис. 3.7.1. Напрями та сфери розвитку діджиталізації 

 
Прикладом діджиталізації Інтернету є Інтернет-додаток Дія в 

смартфоні. Після встановлення Дії з’являються наступні 
можливості, оскільки цифрові документи прирівнюються до 
паперових: 

- використовувати цифрові документи; 
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- отримувати державні послуги в кілька кліків; 
- ділитися копіями цифрових документів. 
Щоб отримати цифрові версії документів потрібно 

завантажити програму та зареєструватися. Вони автоматично 
з’являються в програмі, якщо ваші дані присутні в реєстрах. 
Доступні такі цифрові документи в Дії: 

� Паспорт громадянина України у формі посвідчення 
особи. 

� Біометричний паспорт. 
� Контрольна карта (РНОКПП). 
� Водійські права. 
� Реєстрація транспортного засобу. 
� Автострахування. 
� Студентський квиток. 
� Довідка про переселення (ВПО). 
� Свідоцтво про народження вашої дитини. 
� Сертифікати про COVID-19. 
Дійсність та валідність цифрових документів можна 

перевірити за допомогою QR-кодів. У додатку також 
перераховано можливі онлайн-транзакції з державними службами 
[4]. Відповідно до пунктів 1 та 2 частини другої статті 8, частини 
другої статті 12 Закону України «Про захист персональних 
даних» Міністерство цифрової трансформації України 
повідомляє власника, розпорядника, місцезнаходження, склад та 
призначення. збору персональних даних додаток Єдиного 
державного веб-порталу електронних послуг (мобільний додаток 
порталу Дія), треті особи, яким передаються такі персональні 
дані, та права особи персональних даних. Єдиний державний веб-
портал електронних послуг створено та введено в експлуатацію 
Міністерством цифрової трансформації України згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 
1137. 
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Щоб зберегти конкурентоспроможність компанії повинні 
використовувати можливості оцифровки в усіх можливих сферах 
і формах: досвід клієнта; партнерство та співробітництво; робота 
з даними; впровадження інновацій; HR-стратегія та культура; 
управління цінностями тощо. Обліковий запис або дані в 
комп’ютерній системі – це набір наданої інформації про 
користувача, інструменти та права користувача, пов’язані з 
багатокористувацькою системою [7]. 

Облікові дані поділяються на три категорії: 
1. Знання: те, що знає лише користувач, як-от його пароль 

або унікальний PIN-код. 
2. Право власності: щось, чим володіє лише користувач, 

наприклад смартфон або апаратний токен, флешка. 
3. Приналежність: щось, що належить лише цьому 

користувачу, наприклад відбиток пальця, голос або сітківка ока. 
Щоб захистити обліковий запис від хакерів або 

конфіденційність, потрібні додаткові заходи безпеки. Обліковий 
запис може бути зламаний в результаті дій працівників або дій 
сторонніх осіб. Наприклад, при зберіганні облікові дані на 
загальнодоступному комп’ютері або вході в обліковий запис на 
неперевірених і незахищених веб-сайтах, створюється 
шахрайський доступ до облікового запису. Це може призвести до 
викрадення особистої інформації (номерів телефонів, електронної 
пошти тощо), а в більш серйозних випадках навіть даних 
кредитної картки. 

При роботі в цифровому середовищі слід дотримуватися 
загальноприйнятих правил захисту інформаці: 

- не повідомляти облікові дані свого облікового запису чи 
мобільного пристрою іншим користувачам; 

- при отриманні повідомлення від будь-якої служби із 
запитом на вашу інформацію, спочатку варто вирішити проблему 
зі службою підтримки; 
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- рекомендовано використовувати не пароль, а довшу 
парольну фразу, яка містить символи та пробіли [3]. 

У диспетчері облікових даних Windows всі дані згруповані за 
трьома категоріями: «Облікові дані Windows» (Windows 
Credentials), «Облікові дані на основі сертифікатів» (Certificate-
Based Credentials) і «Загальні облікові дані» (Generic Credentials). 

Облікові дані Windows - це імена і паролі, які 
використовуються для доступу до загальних мережних папок, 
веб-сайтам, які застосовують інтегровану аутентифікацію 
Windows (Windows Integrated Authentication), а також при 
підключенні до віддаленого робочого столу. 

Облікові дані на основі сертифікатів призначені для смарт-
карт і інших пристроїв такого роду. 

Загальні облікові дані використовуються сторонніми 
додатками, для яких потрібна окрема авторизація з обліковими 
даними, відмінними від тих, що застосовуються для входу в 
систему. У цьому розділі можуть зберігатися практично будь-які 
облікові дані, що відповідають стандартам Microsoft. 

Прикладом обліково-аналітичного забезпечення роботи 
державних послуг є електронний кабiнет - це інформаційно-
телекомунікаційна система, створена для забезпечення реалізації 
платниками податків та державними органами своїх прав та 
обов’язків, визначених Податковим Кодексом України, в 
електронному вигляді. Офіційна сторінка електронного кабiнету 
знаходиться за посиланням [15], користувачі електронного 
кабiнету отримують доступ до порталу, робота з яким 
здійснюється через мережу Internet та не вимагає використання 
чи встановлення будь-якого додаткового програмного 
забезпечення. Електронний кабiнет складається із двох 
функціональних частин: відкрита (загальнодоступна) та приватна 
(особистий кабінет). 

Користуватись послугами відкритої частини електронного 
кабiнету можна без ідентифікації особи. Через відкриту частину 
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електронного кабiнету користувачам доступні такі можливості: 
доступ до інформації з публічних реєстрів, дані про взяття на 
облік платників; реєстр страхувальників; дані реєстру платників 
ПДВ; реєстр платників єдиного податку; інформація про РРО; 
інформація про книги ОРО; дані реєстру платників акцизного 
податку з реалізації пального; реєстр осіб, які здійснюють 
операції з товарами; інформація про граничні терміни сплати 
податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності 
(податковий календар); перегляд та друк бланків податкової 
звітності; заповнення декларації про майновий стан і доходи для 
громадян; контакти та адреси діючих центрів обслуговування 
платників. 

У приватній частині електронного кабiнету в залежності від 
типу платника (юридична особа, фізична особа - суб’єкт 
підприємницької діяльності, громадянин, посадова особа 
державного органу тощо) електронний кабiнет надає доступ до 
наступних сервісів: персоніфікований податковий календар; 
перегляд облікових даних платника; подання звітності в 
електронному вигляді до органів ДПС, пенсійного фонду та 
статистики; перегляд та друк раніше поданої звітності; перегляд 
вхідних/вихідних документів; листування з органами ДПС; 
подання заяв, запитів для отримання інформації; інформація про 
стан розрахунків з бюджетом; реєстрація податкових накладних 
та розрахунків коригування до них у Єдиному реєстрі податкових 
накладних; інформація з Єдиного реєстру податкових накладних; 
інформація з реєстрів операцій та транзакцій в системі 
Електронного адміністрування ПДВ; інформація з реєстрів 
операцій та транзакцій в системі Електронного адміністрування 
реалізації пального. Посадові особи підприємств, установ та 
організацій, інформацію про яких було надано формою J1391103 
«Повідомлення про надання інформації щодо електронного 
цифрового підпису», отримують доступ до наступних сервісів 
електронного кабiнету: реєстрація податкових накладних та 
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розрахунків коригування до них у Єдиному реєстрі податкових 
накладних; інформація з Єдиного реєстру податкових накладних; 
інформація з реєстрів операцій та транзакцій в системі 
Електронного адміністрування ПДВ. Робота у приватній частині 
здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, 
що сертифікований у будь-якому Акредитованому центрі 
сертифікації ключів, зокрема, безкоштовно в АЦСК 
Інформаційно-довідкового департаменту ДПС Уукраїни. 

Враховуючи сучасні особливості Інтернету, навіть 
найневибагливіші користувачі змушені використовувати певні 
програми для зберігання паролів. При дуже обмеженій кількості 
відвідуваних сайтів практично кожен, активно використовує 
можливості всесвітньої мережі, має десятки акаунтів на різних 
ресурсах. Запам'ятати таку кількість паролів практично 
неможливо. А якщо при кожній реєстрації використовувати одну 
і ту ж секретну комбінацію, то при злому, наприклад, електронної 
пошти, всі акаунти будуть втрачені. Для багатьох осіб така втрата 
може завдати серйозної шкоди у вигляді втрати особистої 
кореспонденції або втрати доступу до електронного гаманця. 

Відповідно до звіту компанії Verizon за 2017 рік, 81% витоків 
даних виникає через слабкі дані для входу. Крім того, нещодавно 
більше 5 мільярдів паролів було викладено в мережу, тому як 
основний засіб для захисту вони більше не ефективні. Саме малі 
та середні підприємства найчастіше стають жертвами 
кіберзлочинців, оскільки вони мають більш цінні дані та активи, 
ніж звичайні користувачі, але є більш уразливими, ніж великі 
підприємства. Небезпека для малих та середніх підприємств 
посилюється і зі зростанням кількості компаній, які додають 
«розумні» пристрої в свою ІТ-інфраструктуру. Хоча Інтернет 
речей (IoT) спрощує деякі бізнес-операції, ці пристрої часто є 
уразливими та використовують дані для авторизації за 
замовчуванням, створюючи ризик інфікування всієї системи 
підприємства. Крім того, новий загальний регламент про захист 
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даних (GDPR) передбачає, що організації всіх розмірів повинні 
забезпечувати захист своїх даних шляхом впровадження 
«відповідних технічних та організаційних заходів». Таким чином, 
якщо відбувається порушення, а компанія використовувала лише 
прості та статичні паролі, її може очікувати великий штраф. 

1. Найпростіший метод полягає в спостереженні за 
потенційними жертвами, коли вони вводять свої облікові дані. 

2. Зловмисники також використовують методи соціальної 
інженерії. Професійно створена онлайн-форма або електронний 
лист (фішинг-атака) нібито від надійного відправника може 
переконати навіть досвідчених користувачів ввести дані для 
входу в обліковий запис. 

3. Кіберзлочинці використовують шкідливе програмне 
забезпечення для пошуку документів, які містять паролі або 
журнали паролів та надсилають ці файли на свій командний 
сервер. Зловмисники також можуть викрадати зашифровані 
файли з цією інформацією та зламувати їх в офлайн-режимі. 

4. Більш складні методи атак включають перехоплення 
мережевого трафіку пристроїв працівників, які здійснюють свою 
діяльність віддалено або в громадському місці. 

5. Одним з найпопулярніших способів викрадення пароля є 
повний перебір всіх комбінацій. Автоматизовані скрипти 
намагаються перебрати мільйони комбінацій протягом короткого 
періоду часу, поки не знайдеться правильна. Саме тому важливо 
мати надійний пароль, бо чим він складніший, тим важче буде 
його відгадати. 

Щоб краще захистити дані співробітників організації, 
рекомендується використовувати двофакторну аутентифікацію 
(2FA). Вона перевіряє власника облікового запису за допомогою 
одноразового пароля, захищаючи доступ до систем компанії 
навіть у випадку витоку або викрадення облікових даних. 
Оскільки SMS та мобільні пристрої часто стають об’єктами атак, 
сучасні рішення двофакторної аутентифікації замість 
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використання перевірки за допомогою SMS обирають push-
повідомлення, оскільки вони є більш безпечними та зручними. 
Щоб підвищити безпеку процесу аутентифікації, організації 
можуть додавати біометрію шляхом впровадження 
багатофакторної аутентифікації (MFA). 

Диспетчер облікових даних, або Credential Manager - це 
механізм, який дозволяє управляти реєстраційними даними 
користувачів (логін і пароль) для доступу до мережевих ресурсів, 
а також сертифікатами і обліковими даними для різних додатків 
(електронної пошти, Веб-сервісів тощо). 

Наприклад, ми хочемо отримати доступ до папки, що 
знаходиться на іншому комп'ютері, і віддалений комп'ютер 
запитує наші облікові дані. Вводимо логін, пароль і відзначаємо 
галочкою пункт «Запам'ятати облікові дані». Або, при 
підключенні до віддаленого робочого столу дозволяємо 
збереження облікових даних, щоб не вводити їх кожен раз. 
Диспетчер облікових даних відповідає далеко не за всі дані, 
використовувані для доступу до інтернет-ресурсів. Більшість цих 
даних обробляються і зберігаються в самому веб-браузері Internet 
Explorer, в якому є для цього спеціальна функція автозаповнення 
(AutoComplete). 

Всі збережені таким чином облікові дані потрапляють в так 
зване Сховище Windows (Windows Vault), в якому за 
замовчуванням зберігаються всі облікові дані. Насправді, 
сховище - це просто більш зрозумілу назву папки Credentials. Для 
доменних користувачів ця папка знаходиться за адресою: 

C: \\ Користувачі \\ Імя_пользователя \\ AppData \\ Roaming \\ 
Microsoft 

(В англ. Версії C: \\ Users \\ Імя_пользователя \\ AppData \\ 
Roaming \\ Microsoft), 

для локальних - C: \\ Користувачі \\ Імя_пользователя \\ 
AppData \\ Local \\ Microsoft 
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Всі дані в Диспетчер облікових даних згруповані за трьома 
категоріями: 

облікові дані Windows (Windows Credentials) - це імена і 
паролі, які використовуються для доступу до загальних 
мережевих папок, Веб-сайтам, які застосовують інтегровану 
аутентифікацію Windows (Windows Integrated Authentication), а 
також при підключенні до віддаленого робочого столу; 

Облікові дані на основі сертифікатів (Certificate-Based 
Credentials) – призначені для аутентифікації за допомогою смарт-
карт; 

Загальні облікові дані (Generic Credentials) - 
використовуються сторонніми додатками, Для яких потрібна 
окрема авторизація з обліковими даними, відмінними від тих, що 
застосовуються для входу в систему. У цьому розділі можуть 
зберігатися практично будь-які облікові дані, що відповідають 
стандартам Microsoft. 

 «Диспетчер облікових даних» - це сховище, в якому 
Windows зберігає облікові дані (ім'я користувача, паролі) для 
інших комп'ютерів в мережі, серверів або веб-сайтів. Ці дані 
використовує як сама операційна система, Так і додатки, які 
знають, як їх використовувати, наприклад: інструменти, що 
входять до складу Windows Live Essentials, Microsoft Office, або 
додатки для запуску віртуальних машин. 

Всі збережені облікові дані потрапляють в Сховище Windows 
(Windows Vault), в якому за замовчуванням зберігаються всі 
облікові дані. Насправді, сховище - це просто більш зрозумілу 
назву папки Credentials. Для доменних користувачів ця папка 
знаходиться за адресою: C: \\ Користувачі \\ Імя_пользователя \\ 
AppData \\ Roaming \\ Microsoft (в англ. Версії C: \\ Users \\ 
Імя_пользователя \\ AppData \\ Roaming \\ Microsoft), для 
локальних - C: \\ Користувачі \\ Імя_пользователя \\ Всі файли в 
цій папці, звичайно, зашифровані, і доступ до них здійснюється 
саме за допомогою Диспетчера облікових даних. 
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Відкрити його можна через Панель управління, або просто 
набравши в рядку пошуку Диспетчер облікових даних 
(Credentials Manager для англомовної версії). 

Диспетчер облікових даних особливо зручний при 
відсутності домену, коли всі дозволи на мережеві ресурси 
прописуються локально. В цьому випадку архів облікових даних 
можна використовувати для автоматизації процесу роздачі прав. 
Втім, диспетчером облікових даних можна користуватися і в 
домені, для доступу до зовнішніх ресурсів. Загалом річ корисна, 
спеціальної настройки не вимагає, дані зберігає. Правда іноді 
окремі облікові дані можуть несподівано пропадати, так що архів 
все ж варто робити. 

У верхній частині вікна розташований значок Сховища 
Windows (Windows Vault), в якому за замовчуванням 
зберігаються всі облікові дані. Насправді «сховище» - це просто 
більш легкотравне назву папки «Credentials». На комп'ютерах, 
підключених до домену, вона розташована за адресою «C: \\ 
Користувачі \\ Імя_пользователя \\ AppData \\ Roaming \\ 
Microsoft» (В англомовній версії -» C: \\ Users \\ Імя_пользователя 
\\ AppData \\ Roaming \\ Microsoft»). 

На комп'ютерах в пиринговой мережі адресу іншої - «C: \\ 
Користувачі \\ Імя_пользователя \\ AppData \\ Local \\ Microsoft» 
((В англомовній версії -»C: \\ Users \\ Імя_пользователя \\ AppData 
\\ Local \\ Microsoft»). Де ці файли, природно, зашифровані. 

Під значком Сховища Windows розташовані два посилання: 
«Архівація сховища» (Back Up Vault) і «Відновлення сховища» 
(Restore Vault). Архівація не тільки дозволяє мати резервну копію 
на випадок видалення або пошкодження сховища, але і полегшує 
перенесення облікових даних з одного комп'ютера на інший. 

Посилання «Архівація сховища» запускає майстер архівації, 
що складається з декількох етапів, включаючи доступ до 
безпечного робочого столу (Secure Desktop) через ++ для 
створення пароля до резервної копії сховища. Це необхідно 
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навіть в тому випадку, якщо безпечний робочий стіл зазвичай 
відключений. Під час архівації потрібно отримати доступ до 
безпечного робочого столу і задати пароль до резервної копії 
сховища. Під час відновлення сховища з резервної копії теж 
потрібен доступ до безпечного робочого столу для введення 
пароля. Щоб відновити сховище з резервної копії, потрібно 
отримати доступ до безпечного робочого столу і ввести пароль. 

Обліково-аналітична інформація формується нa засадах 
функціонального підходу у підсистемі обліково-аналітичного 
забезпечення, яка є основною складовою системи 
інформаційного забезпечення управління, яка належить до 
складних, має цілісну ієрархічну структуру з багатогранними 
зв’язками та складними функціями управління. Ця підсистема, як 
синтез різних видів обліку та аналізу, створюється з метою 
забезпечення інформацією процесу прийняття управлінських 
рішень та контролю за їх реалізацією, що є передумовою 
оптимізації управлінських рішень. Отже, підсистема обліково-
аналітичного забезпечення є складовою системи інформаційного 
забезпечення управління підприємством, цільовою 
спрямованістю якої є забезпечення якісною та своєчасною 
економічною інформацією зацікавлених зовнішніх і внутрішніх 
користувачів з метою прийняття інформаційно обґрунтованих 
управлінських рішень. Дослідження категорії «обліково-
аналітичне забезпечення» дозволяє сформувати власне 
визначення: обліково-аналітичне забезпечення – це цифрові дані, 
які створюються у діджитал-системі підприємства, що забезпечує 
генерування якісної та своєчасної інформації для зовнішніх і 
внутрішніх користувачів з метою прийняття інформаційно 
обґрунтованих управлінських рішень. На нашу думку, 
використання у даному випадку саме терміну «діджитал-
система» є доцільним, тому що саме системний підхід є найбільш 
ефективним засобом, який сприяє удосконаленню обліково-
аналітичної системи суб’єкта у цілому. Сучасна система 
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управління підприємством  характеризується складною 
інформаційною системою з використанням різноманітних 
програмних засобів, в якій постійно спостерігається обмін 
зовнішніх і внутрішніх інформаційних потоків. Безпосередньо 
система обліково-аналітичного забезпечення управління 
підприємством є також досить складною внаслідок ієрархічності  
внутрішньої будови та розвинутих взаємозв’язків між 
елементами діджитла-системи. 

Традиційним є підхід віднесення до складових системи 
обліково-аналітичного забезпечення як складової управління  
підприємством  наступних складових (які взаємодіють між 
собою, створюючи єдине ціле): підсистеми бухгалтерського 
обліку та підсистеми аналізу.У сучасних наукових працях можна 
зустріти пропозиції щодо розвитку обліково-аналітичної системи 
у вигляді додавання окремих елементів або їх сукупності (аудит, 
контролінг, бюджетування, ризик-орієнтована складова тощо). 
Ми приєднуємось до поглядів тих науковців, які до структури 
системи обліково-аналітичного забезпечення додають аудит. За 
цим підходом система обліково-аналітичного забезпечення 
управління підприємством інтегрує три підсистеми: облікового, 
аналітичного забезпечення та аудиту. Саме доповнення 
структури системи обліково-аналітичного забезпечення такою 
складовою як аудит, дозволяє підвищити якість інформації, яка 
формується у межах цієї системи. Так, базисом системи обліково-
аналітичного забезпечення залишається облікова складова, 
оскільки саме на її основі здійснюється як аналіз діяльності 
підприємства, так і аудит. Проте, діджиталізація призводить до 
удосконалення процедури проведення аудиту, яке є похідним від 
переваг, що виникають у підсистемі бухгалтерського обліку 
внаслідок використання цифрових технологій. Автоматичне 
отримання даних за окремими об’єктами обліку, для 
вимірювання обсягів витрачання (надходження) яких можуть 
бути використані діджитал-технології, усуває необхідність 
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перевірки первинного документообігу аудитором або проведення 
інвентаризації для встановлення їх фактичної наявності, оскільки 
надання достовірних даних про такі об’єкти (у окремих випадках 
у режимі реального часу) забезпечує облікова система, яка 
побудована із використання діджитал-технологій. Таким чином, 
для проведення аналізу правомірності здійснених господарських 
операцій та встановлення достовірності бухгалтерської 
інформації у аудитора з’являються нові засоби контролю, що у 
цілому сприяє мінімізації ризиків аудитора та пришвидшує 
процес його здійснення. Облікова підсистема обліково-
аналітичної системи забезпечує збір, формування, накопичення, 
класифікацію і узагальнення необхідної інформації. Але, саме 
аналітична складова дозволяє розробляти прогнозні показники, 
визначати стратегічні напрями розвитку підприємства. 
Підсистема аналізу за допомогою економіко-математичних і 
аналітичних методів досліджує динаміку економічних 
показників, вивчає ефективність їх використання, досліджує 
вплив різних факторів на фінансовий стан суб’єкта 
господарювання.При формуванні системи обліково-аналітичного 
забезпечення управління необхідно враховувати, що будь-яке 
підприємство не є відособленим, а утворює особливу єдність із 
зовнішнім середовищем, яке істотно впливає на результати 
діяльності та на якість прийняття управлінських рішень. 
Адаптація системи та окремих її елементів до змін зовнішнього 
середовища є однією з умов забезпечення стабільності розвитку. 
Забезпечення концепції сталого розвитку та діджиталізація 
суспільства призводять до ускладнення внутрішніх та зовнішніх 
зв’язків у системі, що обумовлює трансформацію до гнучких 
активно-адаптивних обліково-аналітичних систем. Активність 
гнучких систем обліково-аналітичного забезпечення управління 
полягає у активізації впливу на об’єкт управління, зовнішнє 
середовище, а адаптивність – у змінах елементів системи 
відповідно до змін зовнішнього середовища (потреб системи 
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управління), які повинні мати попереджувальний характер. В 
умовах діджиталізації при формуванні обліково-аналітичного 
забезпечення бухгалтери отримають доступ не тільки до даних 
господарських операцій у реальному часі, а і до окремих засобів 
контролю господарських операцій; зникає необхідність у веденні 
первинної документації. Це дозволяє суттєво підвищити 
достовірність та релевантність облікової інформації в умовах 
діджиталізаії економіки України. 

Діджиталізація обліково-аналітичного забезпечення 
призводить до зміни самої процедури аудиторської перевірки, 
тому що забезпечується висока якість даних, їх прозорість, 
довговічність, надійність. Діджиталізація відіграє значну роль не 
лише з позиції збору та обробки облікових даних, а також з 
позиції аудиту. Оскільки діджиталізація змінює джерела даних 
про господарські операції, що узагальнюються в облікових 
реєстрах, то це змінює спосіб проведення аудиту таких операцій. 
Оскільки діджиталізація забезпечує прозорість операцій, засобів 
контролю у системі обробки у реальному часі, це збільшить 
потребу у постійному аудиті. Крім того, суттєво скорочується час 
проведення аудиторської перевірки; підвищується її якість, 
точність; з’являється можливість автоматично перевіряти значні 
масиви інформації, що дозволяє зосередити увагу на більш 
складних ділян-ках. У цілому діджиталізація призводить до 
суттєвого зближення процедур обліку і аудиту. Це дозволяє 
говорити про доцільність доповнення системи обліково-
аналітичного забезпечення такою складовою як аудит [5]. Отже, в 
умовах цифрового розвитку та діджиталізації економіки України 
відбувається трансформація системи обліково-аналітичного 
забезпечення як складової управління підприємством. Так, 
процеси діджиталізації обумовлюють зростання ролі аудиту, що 
пов’язано із процесами зближення процедур обліку і аудиту. 
Відбувається трансформація і самої процедури обліку: 
з’являється безконтактна ідентифікація активів, паперове 
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фіксування змінюється електронним тощо. Досягнення ж цілей 
сталого  розвитку потребує розвитку аналітичної складової 
обліково-аналітичного забезпе-ення для формування прогнозів та 
складання оперативних планів господарської діяльності 
підприємства. 

Швидке вдосконалення інформатизації, цифровізації, її 
проникнення в усі сфери суспільства та держави, як наслідок 
несуть за собою ряд переваг, проте водночас появу низки 
суттєвих проблем. Важливо виокремити необіхність захисту 
підприємств від інформаційних небезпек. Хакерські атаки, 
віруси-вимагачі, промислове шпигунство, крадіжки персональної 
інформації - усе це стало невід’ємною частиною ризиків для 
діяльності підприємств. А повністю автоматизована форма 
бухгалтерського обліку з підключенням до мережі стає одним з 
основних джерел подібної уразливості. Тому при виборі 
бухгалтерського продукту варто детально ознайомитися із 
безпекою облікової інформації, яку він надає. 

Розглянемо детальніше захист облікової інформації на 
прикладі BJET ERP.  

BJET ERP - це комплексне хмарне рішення для розвитку та 
управління бізнесом. Даний продукт є автоматизованою 
системою ведення обліку, що побудована міжнародній платформі 
Odoo. Odoo – модульна ERP-система (англ. Enterprise Resource 
Planning – планування ресурсів підприємства), що відрізняється 
гнучкістю, сучасним інтерфейсом і простотою використання.  

Безпека даних BJET ERP базується на декількох рівнях [10]: 
1. Дані клієнтів зберігаються у спеціальній базі даних - 

обміну даними між клієнтами немає. 
2. Правила контролю доступу до даних реалізують повну 

ізоляцію між базами даних клієнтів, що працюють на одному 
кластері, доступ з однієї бази даних до іншої неможливий. 

3.  Data-центри розміщені в хмарі, і доступні 24/7. 
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4. Інформація захищена двофакторною аутентифікацією. 
Це означає, що зловмиснику необхідно як вгадати (або знайти) 
ваш пароль, так і отримати доступ (або вкрасти) ваш 
аутентифікатор, що складніше, ніж одне чи інше.  

5. Можливість налаштувати рівні доступу користувачів до 
даних в системі, обмежити права співробітника до можливостей і 
даних, щоб кожен бачив тільки те, що йому можна. Елементи 
керування доступом до об’єктів дають можливість визначити, що 
користувачі мають право робити з даними, коли вони отримують 
доступ до них (читати дані в об’єкті, створити новий запис в 
об’єкті, змінювати вміст записів в об’єкті, видаляти записи з 
об’єкта); 

6. Керівник може переглянути історію дій будь якого 
користувача системи за весь час. 

Щодо комунікацій, то усі передачі даних до клієнтських 
екземплярів захищені за допомогою використання 
найсучаснішого 256-бітного шифрування SSL (англ. Secure 
Sockets Layer – рівень захищених сокетів) – криптографічний 
протокол, який забезпечує встановлення безпечного з'єднання 
між клієнтом і сервером.  Усі внутрішні передачі даних між 
серверами також захищені за допомогою найсучаснішого 
шифрування (SSH (англ. Secure SHell - «безпечна оболонка») – 
мережевий протокол рівня застосунків, що дозволяє проводити 
віддалене управління комп'ютером і тунелювання TCP-з'єднань 
(наприклад, для передачі файлів)) [8]. 

Важливим є те, що усі постачальники центрів обробки даних, 
якими користується Odoo Cloud, мають дуже великі потужності 
мережі та розробили свою інфраструктуру, щоб протистояти 
найбільшим атакам розподіленої відмови в обслуговуванні 
(DDoS). Їхні автоматичні та ручні системи пом’якшення можуть 
виявляти та перенаправляти трафік атак на межі їхніх 
багатоконтинентальних мереж, перш ніж він отримає шанс 
порушити доступність послуг. Брандмауери та системи 
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запобігання вторгненню на серверах Odoo Cloud допомагають 
виявляти та блокувати загрози, такі як атаки з використанням 
паролів [10]. Підсумовуючи вищесказане, можемо констатувати, 
що BJET ERP є системою для ведення обліку, яка забезпечує 
високий захист та безпеку облікових даних. 

Розглянемо, для порівняння, безпеку та захист облікових 
даних у програмі 1С Бухгалтерія 8.3. Невеликі компанії, як 
правило, починають роботу в програмі 1С: Підприємство в 
файловому режимі, і це цілком логічно: для роботи в програмі 3-5 
працівників немає необхідності купувати дороге серверне 
обладнання та програмне забезпечення. Файловий режим легко 
налаштовується, не вимагає додаткових інвестицій: файл бази 
даних (БД) розміщується на комп'ютері і по локальній мережі 
стає доступним всім користувачам компанії. 

Однак з часом база даних збільшується, як і кількість 
користувачів програми 1С: Підприємство, і працювати в програмі 
стає зовсім незручно: повільно формуються звіти, повільно 
проводяться документи або їх проведення неможливе через 
блокування даних. Часті також випадки, особливо на платформі 
8.3, коли користувач бачить на моніторі повідомлення «помилка 
формату потоку», «помилка субд файл бази даних 
пошкоджений», помилка «пошкоджений заголовок бази даних». 
Справа в тому, що файловий режим ставить безпеку бази даних 
під загрозу: збої в роботі локальної мережі, перепади напруги, 
відключення електропостачання, нестача пам'яті або місця на 
диску комп'ютера ведуть до незавершених транзакцій, появи 
«збійних» записів і навіть до повного руйнування БД; людський 
фактор: оскільки файл БД доступний всім користувачам на 
читання, запис, зміну даних, можливі крадіжка даних, навмисні 
або випадкові деструктивні дії – пошкодження або видалення 
інформації. 

Слід пам'ятати, що відновити базу даних 1С: Підприємство 
не завжди вдається, тому краще запобігти випадкам її 
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пошкодження. Для роботи з програмою 1С: Підприємство в 
файловому режимі необхідно: забезпечити стабільну роботу 
локальної мережі без збоїв і переривань; встановити джерела 
безперебійного живлення; подбати про технічні параметри 
комп'ютера, на якому розміщений файл бази даних: достатня 
операційна пам'ять і обсяг диска, де знаходиться БД; регулярно 
виконувати резервне копіювання та тримати резервну копію на 
іншому комп'ютері або носії інформації; обмежити роботу 
користувачів в програмі 1С: Підприємство через «товстий 
клієнт»: більш надійним способом захисту БД від деструктивних 
дій людини буде створення веб-сервера та підключення 
користувачів через «тонкий клієнт»; згодом перейти на клієнт-
серверний режим роботи, при якому користувачі працюють з БД 
не безпосередньо, а через сервер «1С: Підприємство»: такий 
спосіб убезпечить базу даних, зведе ризик пошкоджень до 
мінімуму і суттєво підвищить швидкість роботи програми. 

Спосіб відновлення бази даних може відрізнятися для різних 
конфігурацій і залежати від причини і типу пошкодження бази. 
Щоб відновити робочу резервну копію, потрібно увійти в 
Конфігуратор, увійти в меню «Адміністрування» та вибрати 
пункт меню «Завантажити інформаційну базу». Безумовно, 
загроза бухгалтерським баз даних може виходити не тільки зі 
світової павутини. Тому потрібно забезпечити і збереження 
змінних носіїв, які використовуються в роботі. Для цього існують 
базові правила безпеки. Щоб обмежити доступ третіх осіб до 
конфіденційної інформації на комп'ютері бухгалтера, дуже 
важливо встановлювати пароль на 1С: Підприємство. Він 
повинен бути не менше 8 символів, містити цифри, а також 
маленькі літери регістрів. Для того, щоб встановити пароль 
необхідно вибрати пункт меню Сервіс/Параметри користувача і 
ввести новий пароль 1С: Підприємство. Ваш персональний 
комп'ютер, на якому встановлена 1С: Підприємство, повинен 
бути захищений сучасним, якісним антивірусом і мережевим 
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екраном. Цей модуль антивірусу є окремою програмою, яка 
аналізує весь обмін даними між ПК і мережею. Вона дозволяє 
заблокувати небезпечний трафік і припинити атаки на комп'ютер.  

Таблиця 3.7.2 
Порівняльний аналіз безпеки та захисту облікових даних 

при роботі у ERP BJET та 1С Бухгалтерія 8.3 
Функції безпеки та 

захисту облікових даних 
ERP BJET 1С Бухгалтерія 8.3 

 
1. Розміщення DATA-

центрів 
У хмарі На сервері або в хмарі 

2. Приналежність власності Міжнародна платформа 
ODOO Cloud 

Російська Федерація 

3. Захист інформації Двохфакторний пароль 
(2FA) 

Пароль 

4. Місце збереження 
клієнтських баз 

Хмара Сервер 

5. Можливість обміну 
клієнтськими базами 

Немає Є 

6. Розмежування доступу 
користувачів 

Є налаштування Є налаштування, але лише 
для адміністратора 

7. Контроль керівника У будь-який час Лише при завершенні 
роботи з БД 

8. Доступ до БД Обмежений Загальний 
 

Діджиталізація сприяє не лише розвитку підприємств, але й 
регіонального оточення, підвищує його конкурентоспроможність, 
а відповідно, створює умови для цифрового бізнесу. Науково-
технічний прогрес призвів до того, що інформаційне середовище 
зростає у геометричній прогресії й інформаційні технології 
проникають у всі сфери життя. Інформаційні аспекти безпеки 
облікової та іншої діяльності підприємств стають усе більш 
пріоритетними. Дослідження категорії «обліково-аналітичне 
забезпечення» дозволяє сформувати власне визначення: обліково-
аналітичне забезпечення – це цифрові дані, які створюються у 
діджитал-системі підприємства, що забезпечує генерування 
якісної та своєчасної інформації для зовнішніх і внутрішніх 
користувачів з метою прийняття інформаційно обґрунтованих 
управлінських рішень. Таким чином, в процесі обліково-
аналітичного забезпечення диджиталізації бізнес-процесів 
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вирішуються наступні завдання:визначення нових цінностей та 
орієнтирів бізнесової діяльності; 

 нарощення конкурентних переваг; 
 оптимізація інформаційних потоків та комунікаційних 

ланцюгів; 
 удосконалення інформаційної політики; 
 модернізація інфокомунікаційних технологій і засобів 

їхньої реалізації; 
 розвиток існуючої техніко-технологічної бази 

диджиталізації; 
 інформаційна підтримка діяльності окремих структурних 

підрозділів на основі сучасних цифрових технологій і 
інтелектуальних систем; 

 формування і розвиток спеціалізованої внутрішньої 
структури надання інформаційних і телекомунікаційних послуг; 

 підвищення якості та конкурентноздатності продукції і 
послуг. 

При визначенні термінів проведення диджиталізації, слід 
враховувати високу динамічність змін технічних і споживчих 
властивостей цифрових пристроїв. Отже, для диджиталізації та 
обліково-аналітичного забезпеченя її проведення, необхідно 
розробити конкретні заходи за наступними напрямами: розробка 
технічних і економічних вимог до інформаційно-комунікаційних 
технологій і засобів їхньої реалізації; фінансове та ресурсне 
забезпечення стосовно імплементації інноваційних проектів щодо 
впровадження цифрової трансформації бізнес-процесів; 
розширення клієнтського кола і забезпечення внутрішньо-
інформаційної підтримки клієнтів і працівників; розвиток 
комплексів інфокомунікаційних послуг державних органів влади 
для можливості спрощеного швидкого доступу до національних і 
світових інформаційних ресурсів; впровадження нових схем 
інформаційних потоків та комунікаційних ланцюгів завдяки 
інноваційним програмним продуктам. 
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Воскресенська Т.І., Мохняк В.С. 
3.8. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ 
ВИТРАТ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД 
 

В мінливому фінансово-економічному середовищі суб’єкти 
господарювання намагаються зберегти власні позиції у 
відповідному сегменті ринку, що певною мірою забезпечить 
подальше існування бізнесу. Це вимагає від фінансових 
аналітиків, поряд з методами оцінювання поточної діяльності, все 
частіше застосовувати стратегічні методи планування та оцінки 
діяльності підприємств. Якщо ще до 2018 року підприємства 
працювали в більш-менш стабільному зовнішньому середовищі 
та прогнозували діяльність підприємства на декілька (3-5) років 
вперед, то починаючи з 2019 року, через поширення 
загальновідомих глобалізаційних процесів у світовій економіці, 
підприємства прагнуть, хоча б спрогнозувати свою діяльність на 
один рік вперед. Проте, зважаючи на негативні прояви масових 
соціально-економічних процесів як у вітчизняній, так і світовій 
економічній системі більшість суб’єктів господарювання не 
спроможна прогнозувати свою діяльність навіть на поточний рік. 
За таких умов діяльності зростає потреба у застосуванні 
стратегічних методів діагностування витрат, що певним чином 
компенсує недоліки використання традиційних методів 
оцінювання витрат підприємства. Критично ситуація із 
прогнозуванням щодо витрат погіршилася у зв’язку із військовим 
вторгненням в Україну і веденням активних бойових дій на 
території нашої країни. Переважна більшість керівників 
підприємств, розміщених у зоні бойових дій, не могли 
передбачити, що навіть високоприбуткове підприємство може 
повністю чи частково втратити свої активи. Таку ситуацію ніхто 
не планував, і, відповідно не враховував у процесі прогнозування 
величини, рівня і структури витрат. Практично усі вітчизняні 
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суб’єкти господарювання виявилися фінансово неспроможними 
до такого розвитку подій, і, як наслідок, не передбачити витрати і 
втрати. У сьогоднішніх реаліях при діагностуванні та 
прогнозуванні величини, рівня та структури витрат, з метою їх 
оптимізації, доцільно використовувати відповідні стратегічні 
методи прогнозування з урахування неминучого впливу 
зовнішніх факторів.  

Саме тому у такому нестабільному сьогоденні з метою 
ефективного функціонування як вітчизняної, так і світової 
економічної системи використання стратегічних методів 
прогнозування витрат є актуальним. Стратегічні методи, які 
використовується при діагностиці витрат не є новітніми 
інструментами. Більшість з них запропоновані та розроблені 
вченими-економістами ще у ХХ столітті. Однак, активно їх 
використовують при здійсненні фінансово-аналітичних прогнозів 
останні 5-10 років, оскільки це дає можливість суб’єктам 
господарювання продукувати релевантну інформацію для 
прийняття управлінських рішень.  

У процесі аналізування та оцінювання витрат суб’єктів 
господарювання Г.О. Партин, А.Г. Загородній, В.М. Панасюк,  
Г.В. Козаченко, А. Є. Воронкова, І.В. Новіков, О.В. Фоміна та 
інші вітчизняні науковці у своїх дослідженнях пропонують 
використовувати методи як для поточного, так і стратегічного 
оцінювання витрат з метою управління їх величиною, динамікою 
та складом. Використання методів призначених для поточного 
управління витратами в динамічно-мінливому середовищі 
функціонування суб’єктів господарювання є неефективним, тому 
стратегічні інструменти управлінського обліку представляють 
значний інтерес як для малих, так і для великих підприємств. За 
інформацією, наведеною в дослідженні О.В. Фоміної, cеред 
основних стратегічних інструментів найбільш поширеними є: 
стратегічне планування, що використовують 72% респондентів, 
SWOT-аналіз (64%) та управління ризиками (60%) [1, с.204]. 
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Доцільно відзначити, що такі методи використовують не лише на 
підприємствах, які представляють приватний сектор економіки, 
але й у державних та бюджетних структурах, зокрема й у 
об’єднаних територіальних громадах. 

Беручи до уваги різноманіття підходів вчених до класифікації 
методів і постійне зростання зацікавленості як вітчизняних, так й 
іноземних суб’єктів господарювання до їх активного 
застосування в діяльності підприємств пропонуємо методи 
діагностування витрат з метою управління витратами 
систематизувати відповідно до етапів формування і використання 
системи діагностування, які наведені у табл. 3.8.1. 

Таблиця 3.8.1 
Методи діагностування відповідно до етапів формування і 

використання системи діагностування витрат* 
Етапи 

формування і 
використання 

системи 
діагностування 

Можливі для використання методи відповідно до етапу 
діагностування, їх характеристика 

1 2 
Підготовчий 
етап 

Побудова дерева цілей для встановлення їх важливості. 
Проведення SWOT-аналізу для визначення можливостей і загроз як 
внутрішніх, так і зовнішніх при формуванні завдань діагностування. 
Бенчмаркінг доцільно використовувати для визначення місця 
підриємства на ринку у відповідності до його конкурентних переваг 
чи домінантних особливостях продукції, яку воно виготовляє у 
порівнянні з конкурентами. 

Методи бюджетування використовуються при формуванні 
бюджету видатків на організування і проведення діагностування 
відповідно до обраної форми організації. 

Проведення 
діагностування 
та отримання 
результатів 

Аналіз, синтез, індукція, дедукція - використовуються при 
встановленні об’єкта діагностування, систематизації інформації про 
нього. Оглядова перевірка досліджуваного об’єкта передбачає 
визначення основних параметрів за якими проводитиметься його 
діагностування.  

Використання методу нечітких множин забезпечує проведення 
діагностування в умовах неповної інформації, дозволяє встановити на 
основі приблизних оцінок майбутній стан об’єкта. Методи 
діагностики банкрутства використовуються при розробці механізму 
запобігання негативним явищам на підприємстві. Статистичні методи 
використовуються для встановлення закономірностей, факторів, які 
впливають на об’єкт діагностування. Причинно-наслідкові методи 
(діаграма Ісікаві) застосовуються для встановлення можливих причин  
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Продовження табл.3.8.1 
1 2 

 і наслідків, які можуть виникнути при їх настанні. Бенчмаркінг для 
використовується для пошуку альтернативних методів зниження 
витрат в розрізі окремих етапів технологічного процесу виготовлення 
продукції. Методи асоціацій і аналогій, використовують при 
моделюванні поведінки подібних чи споріднених об’єктів 
діагностування. Функціонально-вартісний аналіз дозволяє 
оптимізувати витрати на виробництво продукції, забезпечуючи 
визначені параметри її якості. 

Оцінювання та 
використання  
результатів 
діагностування 

Методи порівняння використовують для зіставлення результатів 
діагностування з попередніми періодами. Економіко-математичне 
моделювання дозволяє, на основі отриманої діагностичної інформації 
при виборі альтернативних рішень, змоделювати наслідки реалізації 
рішень. Експертні методи використовують для того, щоб на основі 
обґрунтованих висловлювань експертів виробити рішення 
використовуючи результати діагностики. Причинно-наслідкові 
методи, використовують для встановлення можливих наслідків 
прийняття управлінського рішення. 

*Примітка: удосконалено на основі опрацювання джерел [2; 3; 4;5; 6;7; 8;14] 
 

Відповідно до узагальненої й систематизованої 
характеристики, змістовності й функціонального призначення 
методів, в тому числі і стратегічної діагностики (табл. 3.8.1), на 
підготовчому етапі діагностування доцільно використовувати 
такі методи: побудова дерева цілей, SWOT-аналіз, методи 
побудови бюджетів. Використання методу побудови дерева цілей 
дозволить виділити основні та другорядні цілі організації та 
скоригувати шляхи їх реалізації. Застосування елементів SWOT-
аналізу дає змогу поглибити завдання та складові об’єкти 
діагностики за результатами аналізування сильних і слабких 
сторін діяльності підприємства загалом. Використання методів 
бюджетування дозволить на підготовчому етапі діагностування 
встановити основні статті витрат на діагностику з метою 
об’єктивного визначення їх прогнозованої величини. 

Тобто при діагностуванні витрат використовуються методи, 
спрямовані на оцінювання поточного стану, структури та 
динаміки витрат, а також стратегічно-орієнтовані методи. 
Доцільно детально розкрити суть та особливості використання 
методів стратегічного діагностування витрат. 
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Аналіз спеціалізованої економічної літератури [1; 7; 8; 9; 15; 
17; 21; 22] дав змогу виокремити основні стратегічноорієнтовані 
методи діагностики витрат, до яких належать: 

- система збалансованих показників; 
- tableau de bord ; 
- точно в час; 
- діаграма Ісікаві; 
- SWOT-аналіз; 
- матриця BCG; 
- бенчмаркінг; 
- побудова «дерева цілей». 
Серед зазначеного переліку методів стратегічного 

діагностування витрат найбільш популяризованим і активно 
використовуваним у практичній діяльності підприємств є 
збалансована система показників (ВSC), оскільки вона базується 
на використанні індикативної основи фінансових, операційних та 
інших показників діяльності підприємства [12, с.49]. 
Використовуючи проміжні результати застосування 
збалансованої системи показників фінансові-аналітики складають 
відповідну стратегічну карту, відслідковуючи на її основі 
перспективи розвитку підприємства за синтезованим показником 
кількох проекцій. Зокрема, використання фінансовими-
аналітиками підприємств методичної платформи пропонованої 
системою збалансованих показників передбачає їх розробку в 
розрізі декількох проекцій витрат підприємства: клієнтської, 
фінансової, навчання та розвиток, внутрішніх бізнес-процесів. 
Враховуючи пропоновану цією системою методику оцінювання 
різних видів діяльності підприємства слід встановити основні 
індикатори, які чинять вплив на величину витрат підприємства 
(табл. 3.8.2).  

Водночас при використанні діагностичною системою ВСS в 
кризових умовах потрібно враховувати якомога більше зовнішніх 
факторів. Безперечно їх невизначеність прямо впливає на 



352 

Таблиця 3.8.2  
Перелік індикаторів впливу на витрати та негативних 

тенденцій їх зміни* 
Складові 
системи 

збалансо-
ваних 

показників 

Зміст 
компонентів 

Індикатори регулювання 
величини витрат 

Негативні 
симптоми, що 
потребують 
вирішення 

Можливі 
негативні 
наслідки 

1 2 3 4 5 
 
 
Фінансова 
складова 

Стан фінансів 
(забезпеченість 
коштами) 

-величина чистого 
грошового потоку; 
-величина грошового 
відтоку за видами 
діяльності; 
-величина грошового 
притоку за видами 
діяльності; 
-співвідношення власних 
та залучених коштів 
підприємства; 
-достатність грошових 
надходжень; 
-кількість альтернативних 
джерел фінансування; 
- величина чистого 
доходу; 
-розмір кредиторської і 
дебіторської 
заборгованостей 

-скорочення 
величини 
чистого 
грошового 
потоку;  
-зменшення 
доступу до 
джерел 
фінансування 
діяльності;  
- різке 
зменшення 
поступлень; 
-зростання 
кредиторської і 
дебіторської 
заборгованостей 

Погіршення 
фінансово-
платіжної 
ситуації на 
підприємстві 

Джерела 
фінансування  
Напрямки 
використання 

Внутрішні 
бізнес-
процеси 
 
 
 

Виробничий 
процес 

-величина витрат на 
одиницю продукції; 
-коефіцієнт стійкості 
асортименту; 
-продуктивність 
обладнання; 

-зменшення 
обсягу 
виробництва; 
-зростання 
величини браку; 

Скорочення 
(припинення) 
виробництва за 
окремими 

Забезпеченість 
технікою 

Наявність 
будівель, 
споруд 

-загальна кількість 
обладнання; 
-кількість і ступінь 
використовуваного 
обладнання;  
-кількість обладнання, що 
перебуває на консервації; 
- кількість технічних 
засобів за категоріями; 
- кількість об’єктів, що 
взяті в оренду 
(операційну, фінансову); 
- періодичність 
проведення планових 
ремонтів 

-застарілість 
технології 

номенклатурни
ми групами, в 
цілому 
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Продовження табл .3.8.2 
1 2 3 4 5 

Клієнтська 
складова  

Конкуренто-
здатність 
підприємства 
та  продукції 

-загальна кількість 
покупців; 
- частка постійних 
покупців; 
- частка колишніх 
покупців; 
-частка ринку 
(внутрішнього, 
зовнішнього); 
-орієнтована вартість 
залучення нового покупця 

-зменшення 
покупців; 
-зменшення 
обсягів продаж 
за окремими 
покупцями, 
номенклатурним
и одиницями; 
-зменшення 
асортименту 
продукції  

Скорочення 
обсягів 
продажу 
продукції  

Навчання 
та розвиток 
персоналу 

Трудовий 
потенціал  

- кількісний та якісний 
склад працівників за 
групами; 
- коефіцієнт плинності; 
-періодичність 
проведення підвищення 
кваліфікації; 
-величина витрат на 
підвищення кваліфікації 
на одного працюючого;  
-продуктивність праці 
працівника; 
-рівень задоволеності 
працівників 

перевантаженість 
роботою, 
деградація 

Падіння 
продуктивності 
праці. 
Зростання 
плинності 
кадрів. 
Погіршення 
морального 
клімату в 
колективі 

*Примітка: розроблено на основі системи збалансованих показників [9; 11] 
 

результати: рівень удосконалення тим вищий, чим менше 
діяльність підприємства залежить від зовнішніх факторів, проте 
чим швидше підприємство встигає переорієнтуватися на нові 
умови, тим менше діяльність підприємства залежить від 
випадковостей. Доцільно відзначити, що система збалансованих 
показників постійної модифікується у відповідності до 
інформаційних потреб підприємств, які їх використовують. 

Ще одним із стратегічних методів оцінювання витрат є 
система tableau de bord, яка дозволяє з певним рівнем 
аргументованості поєднати стратегічні та операційні кількісно-
якісні показники розгорнуті за відповідними рівнями управління 
підприємством. На стратегічній орієнтованості системи tableau de 
bord акцентували Ж. Лаверті і Р. Демістрі стверджуючи, що 
критерії (показники) якості роботи фірми повинні перш за все 



354 

гарантувати послідовність дій та відповідність стратегічним 
цілям [1, с. 105]. Відсутність однозначного переліку вхідних 
показників в систему tableau de bord з одного боку спричинює 
певні труднощі щодо визначення їх переліку, складу та структури 
таких показників, з іншого – створює можливість підприємством 
самостійного вибору показників, необхідних для аналізування та 
оцінювання. 

Формуючи систему діагностування витрат на підприємстві 
важливе значення відводиться використанню базових елементів 
SWOT-аналізу, що виправдовує свою доцільність на 
підготовчому етапі діагностування. На початковій фазі 
діагностування витрат виявлення основних загроз, які можуть 
призвести до необґрунтованого зростання витрат, а також  
можливостей їхнього уникнення за результатами діагностування, 
дозволяє регулювати величину витрат системою управління 
підприємством. Зосереджуючись на використанні сильних сторін 
діяльності підприємства чи можливостей управління певними 
факторами, визначеними системою діагностування, вважається, 
що у багатьох випадках можна суттєво знизити загальну 
величину витрат. Використовуючи деякі переваги в управлінні 
витратами, на основі вихідної діагностичної інформації, 
підприємство може покращити загальні результати своєї 
діяльності. Іноді цей фактор можливий навіть при обґрунтуванні 
зростання величини витрат, яку система діагностування 
встановлює як пом’якшення дії зовнішніх чинників за рахунок 
визначених сильних сторін діяльності підприємства.  

Застосовуючи матрицю бостонської консалтингової групи 
(ВСG) можна оцінити взаємозалежний вплив факторів 
зовнішнього і внутрішнього середовища на зміну величини 
витрат підприємства.  

Враховуючи те, що діагностування витрат призначене, в першу 
чергу, виявити причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними 
явищами, встановити характер їх впливу, то при діагностуванні 
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обґрунтованим варіантом може вважатися побудова схеми 
факторів впливу на величину витрат. Доцільність використання 
такого підходу пояснюється тим, що система діагностування, 
використовує методи непрямого виміру. Побудова зазначеної 
моделі може стати основою для подальшого процесу 
діагностування, оскільки з її допомогою можна наочно відобразити 
вплив відповідних факторів (з подальшим розгалуженням) на 
проблему, що потребує вирішення. В нашому дослідженні 
проблемою є зміна величини витрат підприємства, а факторами – 
активи й ресурси підприємства: персонал, фінанси, готова 
продукція, інформація, матеріали, машини, обладнання, технічні 
засоби (рис. 3.8.1). З наведеної на рис. 3.8.1 моделі діагностики 
витрат, яка розроблена на основі діаграми Ісікаві видно, що витрати 
на персонал пов’язуються з такими факторами: чисельність, 
кваліфікація, плинність кадрів, навчання та перепідготовка, рівень 
заробітної плати, відрядження, простої, робота понад норму та у 
вихідні дні.  

На фінансову складову витрат підприємства впливають: 
потреба в коштах, джерела фінансування, вартість позик, частота 
залучення і строки повернення.  

Вартість інформаційних ресурсів, що використовуються 
підприємством залежить від: потреби в інформації, джерел 
отримання інформації, методів обробки, терміновості і частоти 
оновлення інформації. 

Витрати на експлуатацію машин, обладнання та транспортних 
засобів включають такі складові: кількість та їх структуру, ремонт і 
обслуговування, виробничі потужності, рух засобів, кількість і 
вартість орендованих засобів, зношення.  

Матеріальні витрати залежать від потреби підприємства у 
відповідних видах запасів, дотримання раціональності при їх 
використанні, норм споживання, рівня псування чи знецінення, 
виникнення перевитрат, можливості використання замінників, 
способу транспортування, складування, зберігання матеріальних 
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цінностей. Водночас витрати суб’єкта господарювання пов'язані з 
готовою продукцією включають в першу чергу витрати на її збут 
(потреба в рекламі, пошук каналів збуту, логістика), структури 
асортименту, обсягу виробництва, брак). 

Пропонована схема (рис. 3.8.1) встановлення основних 
чинників впливу на зміну витрат підприємства може 
використовуватись як новоствореними, так і діючими 
підприємствами, оскільки наведені фактори впливають як на 
формування, так і на зростання стабілізованої умовної величини  
витрат. Наприклад, чисельність працівників для діючого 
підприємства можна вважати умовно сталою і цей фактор не 
спричинить зростання витрат за незмінності інших їх складових. 
Для новоствореного підприємства чисельність працюючих буде 
зростати, а разом з нею і витрати на персонал і, як наслідок, 
загальні витрати підприємства. На підприємствах, які виготовляють 
продукцію для визначеної групи споживачів (наприклад бурові 
установки) не має потреби здійснювати пошук каналів збуту, 
витрачати кошти на рекламу тощо.  

Таким чином, для кожного підприємства набір факторів впливу 
на витрати може змінюватись. При схематичному моделюванні 
зміни витрат не враховувались фактори, на які підприємство не має 
впливу, що передбачено загальною методикою побудови діаграми 
Ісікаві. Проте вплив таких факторів на величину витрат 
підприємства є відчутним, значна частина таких факторів належить 
до слабо прогнозованої державної соціальної та економічної 
політики.  

Достатньо практичним у використанні під час діагностування 
витрат, з урахуванням стратегічної спрямованості є метод 
створення ланцюга цінностей М. Портера [14; 16]. Оскільки, на 
підприємствах логістичний процес включає логістику вхідних і 
вихідних потоків, а також процес післяпродажного 
обслуговування, пропоновану схему структуризації витрат 
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відповідно до процесів постачання, виробництва і збуту доцільно 
доповнити (рис. 3.8.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 3.8.2. Визначення вартості основних процесів відповідно до 
формату функціонально-вартісного аналізу з урахуванням 

вартості ланцюга цінності М. Портера* 
*Примітка: власна розробка 
 

Відповідно до пропонованого М. Портером ланцюга визначення 
вартості діяльності підприємства виділяють основні (логістика 
вхідних потоків, виробництво, логістика вихідних потоків, 
маркетинг і продаж, післяпродажне обслуговування) та допоміжні 
процеси (наукові дослідження, розвиток технологій, управління 
персоналом, інфраструктура підприємства). Для визначення вартості 
процесів, які мають місце при виробництві і реалізації продукції 
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які виконуються при цьому та встановити кількісно-вартісний склад 
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На основі визначення кількісно-вартісного складу витрат на 
реалізацію функцій, що виконуються при реалізації основних 
процесів в розрізі матеріальних витрат, витрат праці, витрат на 
використання обладнання, машин, транспортних засобів, інших 
витрат встановлюються загальні витрати на процес та визначаються 
альтернативні шляхи зміни окремих функцій з метою оптимізації 
витрат. 

Одним із перевірених на практиці та рекомендованих до 
застосування у діяльності підприємств є метод порівняльного 
аналізу – бенчмаркінг витрат. Основним позитивним аргументом 
використання бенчмаркінгу для оптимізації витрат підприємства є 
практична доказовість та вичерпність обґрунтування його 
результатів, оскільки вони базуються на використанні досвіду 
провідних підприємств галузі. Більшість економістів при 
обґрунтуванні доцільності використання бенчмаркінгу витрат на 
вітчизняних підприємствах наголошують на виникненні 
синергетичного ефекту. Вивчення позицій науковців [1; 7; 21], які 
досліджують проблеми застосування бенчмаркінгу дає підстави 
відзначити, що цей метод в Україні переважно використовується 
фрагментарно в освіті, сільському господарстві. Щодо використання 
надбань бенчмаркінгу в промисловості, то вони обмежуються через 
упереджене сприйняття цього методу в якості промислової розвідки. 
Натомість у зарубіжній практиці промисловими підприємствами 
бенчмаркінг використовується для вирішення як поточних, так і 
стратегічних завдань: зниження операційних витрат; визначення 
альтернативних шляхів збуту продукції; удосконалення виробничо-
господарських та фінансових процесів, організаційної структури 
підприємства тощо 

Використання такого методу дає змогу підприємству визначити 
конкурентну галузеву собівартість виготовлення продукції, що є 
стратегічно важливим завданням в умовах нестабільного розвитку 
вітчизняної та світової економіки, оскільки в умовах глобалізації 
підприємства конкурують як в межах країни, так і за ними.  
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Застосування матриці бостонської консалтингової групи (ВСG) 
дає можливість оцінити взаємозалежний вплив факторів 
зовнішнього і внутрішнього середовища на зміну величини витрат 
підприємства. 

Ще однією моделлю діагностування, яка успішного 
застосовується суб’єктами господарювання при стратегічному 
плануванні, зокрема і величини витрат, є «дерево цілей». 
Використання методичної платформи «Дерево цілей» при 
плануванні величини, динаміки та структури витрат передбачає 
ієрархічну побудову підпорядкованості та взаємозв'язку цілей, 
виокремивши  загальну мету або місії на підцілі, завдання та окремі 
операції. При використанні «дерева цілей» в плануванні та аналізі 
витрат  дещо спрощується оцінювання системних пріоритетів при 
розробленні стратегічних планів. 

Застосування діагностичних економічних систем доцільно 
співставити з розвитком контролінгових систем, окремі з яких 
розроблені для оцінювання якості (ТQL), оптимізації поставок „Just 
in time» тощо. Мета такої системи – зниження зайвих витрат в 
структурі собівартості, зниження витрат на утримання, зберігання та 
перевезення, ефективне використання виробничих потужностей 
підприємства [17, с. 211]. 

При формуванні системи діагностики витрат, використовуючи 
методи стратегічної діагностики, слід враховувати, що, зазвичай, дія 
факторів зовнішнього середовища проявляється на величині витрат 
у довгостроковому періоді через свою важкопрогнозованість. У 
короткостроковому періоді визначальними при діагностуванні 
витрат є внутрішні фактори підприємства, які впливають на зміну 
величини, рівня та структури витрат підприємства. 

Таким чином, моделі ВCS, tableau de bord доречно 
використовувати як концептуальну основу побудови системи 
діагностування витрат. А такі методики як SWOT-аналіз, діаграму 
Ісікаві, матрицю ВСG доцільно використовувати на початковому 
етапі проведення комплексної діагностики. 
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Таким чином, найбільш об’єктивованим є такий формат 
показників, який поєднує як поточну, так і стратегічну оцінку, 
оскільки поточна діяльність визначає подальші можливості 
функціонування підприємства (можливості і загрози). Процес 
аналізування, однобічно ґрунтований на конкретизованій групі 
показників, співставляється з дефектованістю використовуваних на 
практиці методів оцінювання, які „... в основному зорієнтовані на 
фінансовий аналіз; так наче важливими є тільки монетарні наслідки 
стратегії..., які можна безпосередньо виміряти» [10, с. 51]. Також 
беззаперечною є позиція науковців, за якою, при розробленні 
системи діагностування діяльності підприємства слід сформулювати 
ті параметри, які є базовими визначниками стратегічного розвитку 
підприємства. У такий формат можуть входити різні показники, які, 
проте, слід або максимізувати (виробіток, обсяг реалізації продукції, 
прибуток), або мінімізувати (витрати – якщо підприємство 
сконцентроване на їх скороченні (оптимізації)). 

У сучасній економіці будь-яке підприємство розглядають 
складною соціально-економічною системою. Ефективна чи 
результатна діяльність у багатьох випадках залежить від низки 
соціальних і екологічних факторів. Ці чинники об’ємно 
враховуються при дослідженні факторів діяльності підприємств 
різних видів економічної діяльності. Саме, зважаючи на високу 
значимість для вітчизняних підприємств таких факторів та 
враховуючи різноформатний інструментарій для проведення 
діагностики витрат, доцільно їх використовувати у відповідності до 
системи показників, пропонованих Міжнародною комісією при 
ООН Global Reporting Initiative принципів. Зазначена вище 
організація пропонує для оцінювання ефективності діяльності 
сучасного підприємства відображати у корпоративній звітності 
показники в розрізі таких груп: соціальні, екологічні та фінансові.  

Розкривши базові особливості використання різноформатного 
інструментарію системи діагностування витрат доцільно відзначити, 
що для конкретного підприємства будуть притаманні індивідуальні 
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особливості, які визначаються галузевою приналежністю 
підприємства, специфікою готової продукції (послуг), яку 
підприємство виготовляє (надає), регіоном розміщення виробничих 
потужностей тощо. Окрім того, використання одного із розглянутих 
стратегічно орієнтованих методів діагностування витрат (система 
збалансованих показників; tableau de bord; точно в час; діаграма 
Ісікаві; SWOT-аналіз; матриця BCG; бенчмаркінг; побудова «дерева 
цілей») може і не надати очікуваних результатів від його 
застосування, тому доцільно, що також підтверджують науковці, 
використовувати одночасно декілька методів стратегічного 
управління витратами. 
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Ковалюк О.М., Ковалюк А.О., Мельник Н.В.  
3.9. АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ 

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ, ЯК ВАЖЛИВИХ ФІНАНСОВИХ 
ПОСЕРЕДНИКІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 
Метою статті є розкрити значення активізації діяльності 

недержавних пенсійних фондів (НПФ), як важливих фінансових 
посередників в сучасній економіці України, з одного боку, а з 
іншого – значення цього процесу для подальшого реформування 
пенсійного забезпечення громадян нашої держави. 
Висвітлюються об‘єктивні і суб‘єктивні чинники гальмування 
пенсійної реформи, здійснено пошук можливих шляхів усунення 
перешкод для її завершення. Використано метод аналізу поточної 
ситуації в НПФ, сформульовано відповідні висновки. 

Фінансові посередники відіграють важливу роль в 
суспільстві, вони «приближають» виробника чи постачальника 
матеріальних благ або послуг до споживача для подальшого їх 
використання, споживання або передачі наступним учасникам 
ринкових відносин. 

В Україні працює сім груп фінансових посередників: 
банківські установи, страхові компанії, кредитні спілки, 
недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, 
фінансові установи (лізингові компанії, факторингові компанії та 
інші фінансові установи), ломбарди. 

Якщо банківські установи, страхові компанії, кредитні 
спілки, лізингові та факторингові компанії й ломбарди мають 
тривалу історію функціювання, тобто певний історичний досвід у 
світі й в Україні, то інститути спільного інвестування (ІСІ) й, 
особливо, НПФ появилися в Україні відносно недавно. Їх поява – 
це закономірний процес становлення ринкових відносин в 
Україні, реформування системи пенсійного забезпечення. 

Необхідність реформування пенсійної системи в Україні 
продиктована низкою чинників. В Україні на сьогоднішній день 
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дуже низький середній розмір пенсії. Найважливіші причини 
такої ситуації можна розділити на об‘єктивні i суб‘єктивні. 

До об‘єктивних причин відноситься, передовсім, політична 
ситуація. Нав‘язана, завжди агресивною до України, Росією війна 
постійно вимагає величезних видатків. Анексія Криму і наступне 
захоплення Росією надзвичайно важливих для України 
промислових об‘єктів Донецької і Луганської областей, а також 
постійна загроза подальшого захоплення інших територій 
України з боку Росії – все це потребує значних затрат, наявність 
яких зменшує можливість зростання пенсійного забезпечення 
громадян України. 

Серед суб‘єктивних причин низького рівня пенсійних виплат 
в Україні є, перш за все, корупція, яка проявляється в тому, що 
окремі підприємці (за різними оцінками – це більше третини від 
усіх, що працюють в Україні) частину заробітної плати своїм 
працівникам виплачують неофіційно, і, таким чином, на цю 
частину не нараховується і не сплачується до Державного 
бюджету єдиний соціальний внесок (ЄСВ). 

Обидві ці найважливіші причини є найбільшою загрозою для 
інвестиційної привабливості нашої держави, а, зрозуміло, що без 
вкладання інвестицій не може розвиватися жодна економіка 
світу, тому сьогодні найкращими інвесторами можуть виступати 
внутрішні інвестори, тобто громадяни України, які, вкладаючи 
кошти у НПФ, стають великими інвесторами за даної ситуації в 
нашій державі.  

Все це з часом, тобто з подальшим створенням і успішним 
функціонуванням більшої кількості НПФ сприятиме вирішенню 
проблем усіх рівнів пенсійного забезпечення. 

Проблема використання НПФ в Україні виникла з моменту 
прийняття в 2003 році Закону України “Про недержавне пенсійне 
забезпечення” [8]. 

Питання функціонування НПФ знайшли відображення в 
публікаціях таких українських вчених: Васильченко О., 
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Гордієнко В., Гура Н., Забарний Г., Камінський А., Кириленко О., 
Науменкова С., Папієв М., Рибальченко Л., Савченко Я., Смоляр 
Н., Терещенко Г., Ткач О., Ткаченко Н., Федоренко А., 
Цікановська Н., Шевкун Т. та ін. Проте ще багато питань, 
пов‘язаних з функціонуванням НПФ, потребують 
доопрацювання, тим більше сьогодні, в часи поглиблення 
політичної кризи в Росії, яка, порушивши всі існуючі норми 
міжнародного права, відібрала в України в 2014 р. частину її 
території, а 24 лютого 2022 р., не оголошуючи, розпочала 
криваву війну, а фактично геноцид українського народу, вбиває 
дітей і цивільне населення, повністю руйнує інфраструктуру 
українських міст. Ця жорстока нерівна боротьба триває. 
Український народ при активній підтримці всього прогресивного 
світу щодня відбиває російського ворога. Водночас запланований 
на 2022 р., черговий, етап пенсійної реформи був відкладений до 
завершення воєнного стану.  

У зв‘язку з цим, після завершення цієї війни, необхідні 
подальші пошуки шляхів вирішення проблем функціонування 
НПФ, як важливих фінансових посередників в сучасній економіці 
України. 

В даній статті запропоновані деякі шляхи активізації 
діяльності НПФ, як важливих фінансових посередників в 
економіці України, накреслені орієнтири подальшого 
реформування пенсійного забезпечення в Україні. 

НПФ почали створюватися в Україні після 2003 р., тобто 
після прийняття Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» 
[8]. Основна соціальна функція НПФ полягає в тому, що ці фонди 
сприяють наданню їх учасникам право отримувати додатково до 
державної пенсії величину індивідуальних доплат, розмір яких 
визначається самим учасником фонду, тобто пенсіонером, і, 
таким чином, він цим самим забезпечує собі кошти на 
перспективу, котрі пенсіонер з досягненням пенсійного віку (або 
і до його настання) почне отримувати.  
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Окрім цієї соціальної, як основної, функції, НПФ ще 
виконують інвестиційну та фінансову функції. Інвестиційна 
функція реалізується НПФ шляхом вкладання отриманих від 
пенсіонерів внесків у привабливі інвестиційні проекти. Як 
результат такої діяльності, в державі створюються додаткові 
робочі місця, зростає виробництво ВВП, тобто гроші знаходяться 
в закономірному обороті. А зростання ВВП – це також і 
зростання поступлення в бюджет податків і ЄСВ, а значить і 
зростання пенсійних виплат. А зі зростанням в державі кількості 
НПФ успішно запрацюють усі три рівні пенсійного забезпечення. 

Фінансова функція НПФ полягає в тому, що ці фонди 
акумулюють грошові кошти громадян України, не дають їм 
можливості “проїдати” ці кошти сьогодні, а зберегти їх у НПФ. 
Ці кошти вкладаються в інвестиційні проекти, зростають доходи 
інвестиційних компаній, а також вкладників цих коштів, бо вони 
в майбутньому будуть отримувати додаткові донарахування до 
державних пенсійних виплат. 

Згідно зазначеного Закону України «Про недержавне 
пенсійне забезпечення» в Україні можуть функціонувати НПФ 
трьох типів: відкриті, корпоративні і професійні. 

В Україні переважають відкриті НПФ (їх більше 80 % від 
загальної кількості НПФ). Справа в тому, що їх учасниками 
можуть бути будь-які фізичні особи, які не обов‘язково мусять 
працювати разом на одному підприємстві чи організації, а також 
не мусять належати до однакової професії. 

Корпоративні і професійні НПФ об‘єднують фізичних осіб, 
які споріднені однією професією або працюють на одному 
підприємстві. До речі, такі самі вимоги зазначені у базових 
статутах при створенні кредитних спілок.  

Необхідність якнайшвидшого реформування пенсійного 
забезпечення в Україні пояснюється тим, що існуючий сьогодні (і 
вже тривалий період) дефіцит Пенсійного фонду через 
недостатню кількість поступлення пенсійних внесків від 
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працюючих громадян покривається витратами Державного 
бюджету України. Саме через відсутність своєчасного 
реформування пенсійного забезпечення і наростаючий дефіцит 
Пенсійного фонду він і був включений в склад Державного 
бюджету України.  

Сьогодні, в умовах постійної агресії Росії проти України, 
поточна політична ситуація вимагає максимальну увагу 
приділяти воєнним потребам, подальше реформування 
пенсійного забезпечення в Україні має не тільки економічне, а й 
політичне значення. Затримка пенсійної реформи означає 
щоденне відбирання коштів у військових і їх сімей. 

Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні 
почалося з 2011 року, тобто після прийняття Закону України від 
31 грудня 2010 року №7455 «Про заходи щодо законодавчого 
забезпечення реформування пенсійної системи» [7]. Цим законом 
передбачено запровадження обов‘язкового накопичувального 
другого рівня пенсійної системи. Добровільно нагромаджені 
громадянами України пенсійні заощадження НПФ передають в 
інвестиційні фонди для подальшого вкладання коштів у розвиток 
економіки України (третій рівень). Україна має використовувати 
інвестиційний потенціал НПФ для забезпечення економічного 
розвитку на довготривалу перспективу. 

У світовій практиці фінансування економіки здійснюється за 
рахунок інвестицій небанківських фінансових установ. На жаль 
активи НПФ в Україні займають незначну питому вагу у 
структурі активів небанківських фінансових установ, що видно з 
наступної таблиці (табл. 3.9.1). 

Очевидно, що в перспективі НПФ будуть створені і в решти 
областях і регіонах України. Для їх створення є всі необхідні 
умови. Передусім в такому важливому регіоні, як Запоріжжя, а 
також розширення сітки НПФ у Харкові, Львові, Одесі та інших 
регіонах України. 
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Таблиця 3.9.1 
Структура активів небанківських фінансових установ 

України 
№ 
п/п 

Назва небанківської фінансової установи Питома вага (%) 

1 Інститути спільного інвестування (венчурні і невенчурні) 67.5 
2 Страхові компанії 29.7 
3 Кредитні спілки 2.1 
4 НПФ 0,7 

 
За даними НАЦКОМФІНПОСЛУГ в Україні переважна 

частина НПФ знаходиться в місті Києві (71,4%), див. табл. 3.9.2 
[6]. 

Таблиця 3.9.2  
Розподіл НПФ на території України 

№ 
п/п 

Місце розташування НПФ Кількість 
НПФ (шт.) 

% 

1 Місто Київ 45 71,4  
2 Донецька область  6 9,5 
3 Дніпропетровська область  3 4,7 
4 Івано-Франківська область  2 3,2 
5 Львівська область  2 3,2 
6 Харківська область  2 3,2 
7 Житомирська область  1 1,6 
8 Одеська область  1 1,6 
9 Херсонська область  1 1,6 
 Разом 63 100,0 
Джерело: [6] 

 
На НПФ покладалися великі надії в цьому плані, оскільки 

демографічна ситуація в державі постійно погіршується, зростає 
кількість пенсіонерів через падіння народжуваності, війну Росії 
проти України. Через згадуваний останній чинник в державі 
порушена економічна стабільність, що, як уже було зазначено, 
має негативний вплив на інвестиційну політику, адже інвесторів 
відлякує наявність політичної загрози збоку Росії. 

Все зазначене негативно відображається на рівні пенсійного 
забезпечення. Ситуація могла би покращитися якби в Україні 



371 

було впроваджено другий і третій рівень пенсійного 
забезпечення. 

На підтвердження необхідності покращення пенсійного 
забезпечення вказує і той факт, що Україна, яка має наміри стати 
членом Європейського Союзу, абсолютно не відповідає (окрім 
іншого) європейським стандартам пенсійного забезпечення. Так 
за оцінкою Міжнародної організації праці для гідного сучасного 
пенсійного забезпечення відношення середньої пенсії до 
заробітної плати має бути не менше 40%. В Україні цей показник 
менший (табл.3.9.3) 

Таблиця 3.9.3 
Показники співвідношення середньої пенсії і середньої 

зарплати в Україні 
Роки Середня пенсія   Середня зарплата  Співвідношення серед. 

пенсії до серед. 
зарплати, % 

2010  1032,6  2250 45,9 
2011  1151,9  2648  43,5 
2012  1253,3  3041  41,2 
2013  1470,7  3282  44,8 
2014  1526,1  3480 43,8 
2015  1581,5  1195 37,7 
2016  1699,5  5183  32,8 
2017  1828,3 7392  33.6 
2018  2479,2 8865  29,8 
2019 2645,66 9223 28,69 
2020 3082,98 10727 28,74 
2021 3507,51 12337 28,43 

Джерело: [3] 
 
Як видно з табл. 3.9.3 протягом 2010-2014 років 

співвідношення середньої пенсії до середньої заробітної плати в 
Україні відповідало вимогам Міжнародної організації праці. В 
наступних роках це співвідношення погіршилося, і серед 
основних причин такої ситуації, звичайно, була: віроломний 
напад Росії на Україну, анексія Криму, захоплення важливих 
стратегічних об‘єктів Донецької і Луганської областей, а в 2022 
році - цілковитий напад на Україну.  
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Кожен учасник НПФ може регулярно спостерігати за своїм 
грошовим балансом в електронній мережі. Якщо він побачив, що 
на його електронному рахунку негативні показники, він, згідно 
діючого законодавства про НПФ, має право відразу відреагувати 
на цю ситуацію і перевести свої нагромадження в інший 
ефективніший НПФ. На нашу думку тут треба змінити термін 
такого переводу коштів не через півроку, як це зазначено в 
існуючому законодавстві, а в коротший термін, наприклад, в 
межах одного місяця. Цим кроком ми зможемо покращити 
класичні показники надійності НПФ, до яких належать: кількість 
клієнтів, тривалість функціонування НПФ і величина їх активів.  

Ще однією перешкодою до активізації діяльності НПФ, як 
важливих фінансових посередників в економіці України, є та, що 
НПФ, на відміну від страхових організацій і банківських установ, 
не гарантує своїм учасникам конкретний дохід. Часом на 
практиці через суб‘єктивні причини, і, насамперед, неефективну 
інвестиційну політику, зокрема, небажання ризикувати вкладати 
кошти в прогресивні фінансові інструменти (як відомо пенсійні 
активи вкладаються, в основному, в облігації внутрішньої 
державної позики і банківські депозити), а також об‘єктивні 
причини - погіршення макроекономічної ситуації через стихійні 
лиха чи війни, деякі НПФ, як видно з табл.3.9.4, за даними 
Адміністративного центру персоніфікованого обліку, в 2019 році 
працювали неефективно. 

Таблиця 3.9.4  
Показники дохідності у відкритих НПФ (станом на 

18.03.2019) 
№ 
п/п  

Назва НПФ  Дохідність за 365 днів (%) 

1 2 3 
1 Джерело 12,2 
2 Династія 11,7 
3 ОТП Пенсія  11,2 
4 Соціальний стандарт  10,2 
5 Взаємодопомога 9,9 
6 Пенсійний капітал  9,8 
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Продовження табл. 3.9.4 
1 2 3 

7 Фонд пенсійних заощаджень  8,5 
8 Ініціатива  7,8 
9 Український пенсійний контракт  7,7 
10 Надійна перспектива  7,6 
11 Соціальна перспектива  5,7 
12 Арта  5,5 
13 Українська пенсійна спілка  2,7 
14 Фрі Флайт  0,9 

 Джерело: [ 1] 
 
Як видно з табл. 3.9.4, останні чотири НПФ, а саме: 

Соціальна перспектива, Арта, Українська пенсійна спілка і Фрі 
Флайт, в яких дохідність за рік склала менше 7,0 %, зазнали 
збитків. Таким чином, із даних цієї таблиці видно, що на 
сьогоднішній день НПФ можуть гарантувати своїм учасникам 
позитивні показники, при умові, що річний показник дохідності 
цих НПФ складе не менше 7%.  

Як відомо, згідно існуючого Закону України «Про пенсійне 
забезпечення» визначено, що датою початку виплати з НПФ є 
досягнення його учасником 50-літнього віку. Необхідно 
зазначити, що в законодавствах більшості країн світу 
(Великобританія, Німеччина, Франція та ін.) передбачено 
початок пенсійних виплат здійснювати не при досягненні 
громадянами цих держав 50-літнього віку, а після нагромадження 
якоїсь фіксованої суми. Тобто виплата прив‘язана не до певного 
віку, а до суми нагромадження. 

Справа в тому, що потрібно зважувати на сучасну політичну 
ситуацію в Україні. Наша держава уже вісім років є в стані війни 
з Росією. Як видно з поточної ситуації, агресія ця зростає. В 
зв‘язку з цим, а також по інших причинах, у нашій державі 
спостерігається різке зростання цін. У цій ситуації незначне 
підвищення пенсій окремим категоріям пенсіонерів неспроможне 
адекватно компенсувати втрати від інфляції. Більшості 
пенсіонерів не вистачає коштів на необхідніші потреби. Таким 
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чином виникає потреба аби НПФ, виконуючи свою основну – 
соціальну функцію, не тільки дозволяли без перешкод 
переводити нагромадження в інші НПФ, а й, навіть, давали згоду 
учасникам своїх фондів забирати ці кошти для використання на 
поточні потреби.  

Існуюче законодавство в Україні, що регламентує діяльність 
НПФ, створює сьогодні сприятливі умови для функціонування, 
адже відомо, що здійснювані роботодавцями пенсійні 
відрахування при створенні НПФ повністю відносяться на 
витрати підприємства, таким чином вони зменшують величину 
оподатковуваного прибутку і сприяють заохоченню підприємства 
до здійснення відрахувань у НПФ.  

Часом на практиці при виборі НПФ його учасники не завжди 
розуміють чому при страхуванні життя в частині спадкування 
належні застраховані суми може забрати будь-яка особа, вказана 
в заповіті, а в подібній ситуації у відношеннях з НПФ 
нагромаджені кошти можуть забрати тільки родичі згідно закону 
про спадкування в Україні. 

Так само недоліком взаємовідносин учасників НПФ з фондом 
у порівнянні страхувальників з страховиком є те, що при 
укладенні договору страхування довічної пенсії застрахована 
особа у майбутньому буде надійно забезпечена пенсійними 
виплатами протягом всього свого життя. А при укладанні угоди з 
НПФ виплата пенсії після завершення укладеного терміну 
законодавство НПФ позбавляє учасника НПФ подальшої 
пенсійної підтримки.  

На нашу думку, в обох зазначених випадках з метою 
активізації використання НПФ, як важливого фінансового 
посередника, можливо слід у відносинах для учасників НПФ 
дещо їх лібералізувати, здійснивши відповідні зміни в 
законодавстві НПФ і прирівняти в даному випадку 
взаємовідносини учасників НПФ до взаємовідносин 
страхувальників і страховиків. 
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Протягом певного періоду за останні роки поступають в 
Україну значні валютні кошти від заробітчан, що працюють за 
кордоном. За минулий 2021 рік сума поступлень склала тільки по 
офіційних даних більше 15 млрд доларів США. Ці кошти можуть 
бути потенційними інвестиціями при залученні їх власників до 
НПФ. І щоби захистити нагромадження клієнтів НПФ повинні 
передбачувати інвестиції у валютні фінансові інструменти. 

В табл.3.9.5 відображена структура інвестованих пенсійних 
активів в Україні. 

Таблиця 3.9.5 
Структура інвестованих пенсійних активів (станом на 

30.06.2019) 
№ 
п/п  

Назва інструментів  Вклади, млн. 
грн  

Структура, 
% 

1 Цінні папери, дохід яких гарантовано КМУ 1369.4  47,3 
2 Грошові кошти, розміщені на вкладних  

(депозитних) банківських рахунках  
1053,9  36,4 

3 Облігації підприємств, емітентами яких є 
резиденти України 

227,0  7,8 

4 Об‘єкти нерухомості  76,1  2,7 
5 Дебіторська заборгованість  59,1 2,1 
6 Акції українських емітентів  44,0  1,5 
7 Активи, не заборонені Законодавством України  26,3  0,9 
8 Кошти на поточному рахунку  24,0  0,8 
9 Цінні папери, дохід за якими гарантовано РМ  

АРК, місцевими радами  
5,2  0,2 

10 Банківські метали  4,2  0,2 
11 Акції іноземних емітентів  3,7  0,1 
 Разом 2892,9 100,0 
 Джерело: [6] 

 
Як видно з табл. 3.9.5 найбільшу питому вагу в структурі 

інвестованих пенсійних активів в 2019 році мали такі фінансові 
інструменти, як цінні папери, дохід яких гарантовано КМУ (47,3 
%) і грошові кошти, розміщені на депозитних банківських 
рахунках (36,4 %), а найменшу - банківські метали (0,2%) та акції 
іноземних емітентів (0,1 %). 
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Як відомо, сьогодні в практичній діяльності НПФ 
використовують ряд показників оцінки їх фінансового стану: 
надійність функціонування (загальна, абсолютна й поточна 
платоспроможність; рівень диверсифікації пенсійних активів); 
економічна ефективність діяльності (зростання чистої вартості 
одиниці пенсійних внесків, прибутковість інвестування 
пенсійних активів); ліквідність пенсійних активів (поточна й 
планова ліквідність); зворотність пенсійних нагромаджень 
учасника, тобто достатність коштів, що будуть отримані фондом 
від продажу всіх пенсійних активів, для покриття зобов‘язань 
перед учасниками в разі умовної ліквідності фонду [16, с. 87]; 
здатність фонду виконувати свої зобов‘язання перед учасниками 
(показники ліквідності або достатності власного капіталу); 
дохідність пенсійних активів (показники ефективності чи 
рентабельності діяльності НПФ); якість пенсійних активів 
(показники структурної узгодженості активів або 
диверсифікованості вкладень) [16, с.88] та ін. Необхідно 
зазначити, що не всім потенційним претендентам на учасників 
НПФ вдасться легко розібратись в зазначених показниках. 
Виникає необхідність створення відповідних пенсійних бюро (на 
кшталт кредитних бюро), котрі би мали можливість здійснювати 
професійне консультування майбутніх (а можливо й сучасних) 
учасників НПФ.  

Висновки та перспективи подальших досліджень: 
1. Змінити існуюче законодавство, що стосується терміну 

переводу учасниками НПФ своїх заощаджень з НПФ, в якому 
неефективно були використані пенсійні внески, в інший, по 
вибору самого учасника НПФ. І передбачити коротший термін 
початку переведення цих коштів від установленого 
законодавством півроку до одного місяця. Цим самим ми 
підвищимо показник надійності НПФ – окрім класичних ознак 
цього показника: кількість клієнтів, тривалість функціонування 
НПФ, величина активів, додати ще й дуже важливу ознаку - 
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скорочення терміну переводу своїх заощаджень в інший НПФ у 
межах одного місяця.  

2. Передбачити в чинному законодавстві, яке регулює 
взаємовідносини НПФ зі своїми учасниками, можливість 
пов‘язання пенсійних виплат не до певного віку, а до певної 
фіксованої суми пенсійних нагромаджень. 

3. У кризові періоди (війна, стихійні лиха та ін..), що 
спричиняють високі показники інфляції, а значить зростання цін, 
дозволити НПФ для виконання своєї основної соціальної функції 
використовувати своїм учасникам пенсійні нагромадження на 
придбання предметів першої необхідності, адже держава в такі 
періоди не спроможна компенсувати пенсіонерам субсидіями і 
пенсіями втрат від інфляції. 

4. Необхідно постійно провадити роз‘яснювальну роботу 
серед громадян України про переваги створення і 
функціонування НПФ і збереження в цих фондах пенсійних 
заощаджень, тобто звести до мінімуму показники необізнаності і 
довіри громадян України відносно НПФ, про неможливість 
банкрутства цих фондів, а також про можливість уже сьогодні 
продумати про своє достойне забезпечення додатковими 
пенсійними виплатами після досягнення певного віку. 

5. Особливу увагу необхідно сконцентрувати на нагальній 
потребі швидкого завершення пенсійної реформи і в першу чергу 
про подальше створення сітки нових НПФ, адже кожний день 
затримки відтягує це завершення пенсійної реформи, а значить 
зростають ризики для отримання в майбутньому громадянами 
додаткового пенсійного забезпечення при досягненні ними 
пенсійного віку. 

6. Кожен громадянин України має бути повністю офіційно 
поінформованим, як учасник обов‘язкового накопичувального 
рівня і добровільного рівня (вступити у вибраний ним НПФ), і 
цей НПФ повинен бути максимально оптимальним для нього.  
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7. Провадити широку роз‘яснювальну роботу серед 
підприємств, заохочувати їх здійснювати пенсійні відрахування у 
НПФ, наголошуючи при цьому про те, що всі відрахування згідно 
з діючим законодавством відносяться на витрати підприємства і, 
таким чином, зменшують величину оподатковуваного прибутку. 

8. Для запобігання можливих втрат своїх заощаджень 
через неефективну інвестиційну політику НПФ, кожен учасник 
має регулярно провіряти баланс свого рахунку. 

9. При можливій спробі конвергенції Законів України 
«Про недержавне пенсійне забезпечення» і «Про страхування» з 
метою активізації створення і діяльності НПФ, як важливих 
фінансових посередників в сучасній економіці України, 
здійснити зміну в законодавстві НПФ в частині спадкування, 
тобто записати, що належні спадкоємцям пенсійні 
нагромадження можуть забрати так, як зазначено і в Законі 
України «Про страхування», в частині страхування життя. Тобто, 
при відносинах учасників з НПФ записати, що нагромаджені 
заощадження можуть забрати ті особи, які записані у договорі 
громадянина України з НПФ. 

10. Так само, як і в Законі України «Про страхування», в 
частині страхування життя, в законодавстві про НПФ 
передбачити можливість укладання угоди з їх учасниками в 
питанні забезпечення пенсійними виплатами на повну тривалість 
життя, звичайно при цьому змінивши стартові умови певної 
величини пенсійних поступлень і заощаджень.  

11. Для підвищення економічної ефективності діяльності 
НПФ наявні активи необхідно розміщувати у високо-якісні 
фінансові інструменти. 

12. З метою захисту валютних коштів у громадян України, 
які володіють валютою і мають бажання стати учасниками НПФ, 
передбачити можливість вкладання цих коштів у валютні 
фінансові інструменти. 
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13. У всіх обласних і районних центрах, в територіальних 
громадах, а також при діючих НПФ, створювати пенсійні 
консультаційні бюро, які би проводили роз‘яснювальну роботу 
про переваги і потреби створення цих фондів, а також про 
застосування на практиці і значення існуючих показників 
ефективної діяльності НПФ.  
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