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Аннотация. В работе определены и обоснованы основные направления реформирования организационно-экономи-
ческого механизма обращения с отходами, учитывая изменения, связанные с подписанием Соглашения об ассоциации 
между Украиной и Европейским Союзом. Это достигается через предложенные пути повышения эффективности дей-
ствующих инструментов организационно-экономического механизма и диверсификацию инструментария, пересмотр 
устаревших методологических и методических подходов в формировании отдельных инструментов, усиление стимули-
рующей функции механизма и создание предпосылок для формирования системы устойчивого финансирования сферы 
обращения с отходами. Предложено применение целевых комплексов инструментов при решении отдельных задач по 
обращению с отходами.

Ключевые слова: организационно-экономический механизм обращения с отходами, Фонд охраны окружающей 
природной среды, экологический налог на размещение отходов, отходы, экономические инструменты, расширенная 
ответственность производителя.

Summary. The basic directions of reforming of organizational and economic mechanism of waste management including 
changes related to the Association Agreement between Ukraine and the European Union have been defined and substantiated. 
Reforming is achieved by the proposed ways to improve the effectiveness of existing instruments of organizational and eco-
nomic mechanism and its diversification, revision of outdated methodological and methodical approaches to shaping of indi-
vidual instruments, strengthening incentive mechanism functions and creating preconditions for the formation of sustainable 
financing system of waste management. Application of targeted complex instruments for solving specific problems regarding 
waste management has been proposed.

Key words: organizational and economic mechanism of waste management, the Environmental Protection Fund, 
environmental tax on waste disposal, waste, economic instruments, extended producer responsibility.
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Анотація. У роботі розкрито особливості організації обліково-контрольного забезпечення на підприємствах Украї-
ни в умовах проведення реструктуризації. Визначено основні ризики діяльності підприємства в умовах кризи та шляхи 
їх подолання. Розроблено модель організаційно-методичного забезпечення процесу реструктуризації на підприємствах 
України в умовах кризи.
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Вступ та постановка проблеми. Проблема дослі-
дження обліково-контрольного забезпечення діяльності 
підприємств України в умовах кризових змін є досить 
широкою та охоплює ряд питань, серед яких головними 
є питання відображення змін при зупиненні та ліквідації 
діяльності та питання реорганізації діяльності, які спря-
мовані на збереження та подальший розвиток підприєм-
ства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань припинення діяльності суб’єктів гос-
подарювання з подальшим відображенням в обліку 
присвятили свої роботи вітчизняні вчені: Ф. Бутинець, 
М. Дем’яненко, В. Пархоменко, П. Повар, О. Примакова, 
В. Сопко, О. Терещенко та зарубіжні науковці: В. Кова-
льов, С. Козлов, Ю. Козлов, Я.В. Соколов, В. Ткач та ін.

Окрім того, проблемами банкрутства підприємств 
займалися такі вчені, як: Е. Альтман, Б. Карлофф, В. Пан-
телєєв, В. Пархоменко, П. Пригуза, М. Савлук, О. Тере-
щенко. Проте проблема обліку та контролю діяльності 
суб’єктів господарювання в умовах кризи стосується не 
стільки питань їхньої ліквідації, скільки пошуків шляхів 
розвитку підприємства та оптимізації його діяльності. 

Реструктуризація діяльності підприємства в умовах 
кризи – це шлях до його збереження та подальшого розви-
тку. На сьогоднішній день у теорії бухгалтерського обліку 
відсутні системні дослідження щодо облікового забезпе-
чення процесу реструктуризації діяльності підприємства. 

Визначення цього процесу надаються в міжнародних та 
частково в національних стандартах бухгалтерського 
обліку та визначають реструктуризацію як програму. 

Метою даної роботи є продовження наукового 
пошуку в напрямку розробки концепції обліково-контр-
ольного забезпечення стратегії реструктуризації, цільова 
спрямованість якого ґрунтується на системних зв’язках, 
методах управління подальшим розвитком підприємства, 
моделі обліково-контрольного забезпечення реструктури-
зації діяльності підприємства в умовах кризи. 

Результати дослідження. Організаційний етап облі-
кової роботи є сферою безперервного розвитку діяльності 
облікового апарату підприємства, основною ознакою й 
головною функцією якої є відкриття, вивчення і класифі-
кація інформації про господарську діяльність з метою її 
практичного застосування в процесі управління сучасним 
підприємством.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 
належить до компетенції його власника (власників) або 
уповноваженого органу (посадової особи) і здійснюється 
згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні» (розділ ІІІ) [1].

Поняття організації бухгалтерського обліку розкрито 
в ст. 8 Закону про бухгалтерський облік, де зазначено, що 
це система дій, необхідних для побудови облікового про-
цесу з метою отримання інформації про господарські опе-
рації, їх групування залежно від економічного значення 

Таблиця 1
Модель організаційно-методичного забезпечення  

процесу реструктуризації на підприємствах України в умовах кризи

І етап
Підготовчий 

(інформаційно – аналітичний) 

До оголошення реструктуризації на підприємстві 
- аналіз зовнішнього середовища;
- оцінка внутрішнього стану підприємства та ступеня готовності до реструктуризації;
- оцінка конкурентоспроможності підприємства;
- оцінка існуючого обліково-контрольного забезпечення підприємства; 
- оцінка рівня внутрішнього контролю 

ІІ етап
Організаційний

Після оголошення плану реструктуризації 
1.Організація нормативно-правового забезпечення обліково-контрольної системи 
холдингу 
2. Організація праці персоналу, зайнятого обліком, контролем та аналізом: затвер-
дження повноважень та організація діяльності центру обліково-контрольного забез-
печення процесу реструктуризації; оцінка персоналу, який зайнятий обліком, аналізом, 
аудитом. Можливість та доцільність застосування аутстаффінгу персоналу, якій займа-
ється обліком, аналізом та аудитом
3. Організація облікової політики підприємства. Розробка пропозиції щодо необхід-
ності та можливості змін в обліковій політиці
4. Організація первинного та поточного етапів обліку. Розробка та затвердження 
форм документів, які запропоновані для складання в процесі ведення бухгалтерського 
обліку в умовах оголошення реструктуризації
5. Організація обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових 
результатів, організація складання звітності. Розкриття в звітності процесу реструк-
туризації (розробка форм для приміток до фін. зв) 
6. Організація проведення інвентаризації. Розробка моделі інвентаризації в холдингу 
7. Організація проведення управлінського обліку. Розробка методики обліку за 
сегментами 

ІІІ етап 
Методичний 

Оцінка за справедливою вартістю, розробка методики забезпечення майбутніх плате-
жів процесу реструктуризації

IV етап
Упровадження, оцінка та 

контроль результатів

Контроль упровадження програми реструктуризації діяльності підприємств в 
умовах кризи
- поточний контроль та аналіз необхідності внесення змін у програму реструктуризації;
- оцінка загальних результатів упровадження реструктуризації обліково-контрольного 
забезпечення;
- контроль результатів реструктуризації обліково-контрольного забезпечення
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та реєстрацію у відповідних регістрах, здійснення контр-
олю раціонального використання виробничих ресурсів. 
Призначення цієї системи – удосконалення й раціоналі-
зація обробки економічної інформації, розподіл робіт між 
обліковими працівниками, раціональна організація праці. 
Вона є обов’язковою для кожного підприємства, оскільки 
без належного організованого обліку неможлива ефек-
тивна господарська діяльність жодного підприємства. 

Система організації обліку на підприємстві зазви-
чай включає: організацію нормативно-правового забез-
печення обліку, організацію облікової політики підпри-
ємства, організацію праці персоналу, зайнятого обліком, 
контролем та аналізом, організацію первинного та поточ-
ного етапів обліку, організацію обліку активів, капіталу, 
зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів, 
організацію проведення інвентаризації тощо.

Таблиця 2
Елементи організації бухгалтерського обліку  

в умовах упровадження реструктуризації діяльності підприємств України

І. Елементи організації бухгалтерського обліку в частині регулювання ступеня професійного ризику 
бухгалтера 

1. Підбір персоналу Анкета визначення рівня кваліфікації кандидата на посаду бухгалтера, центру обліково-
контрольного забезпечення реструктуризації тощо

2.
Розрахунок ступеня 
професійного ризику 
бухгалтера

Відомість оцінювання професійного ризику бухгалтера. Визначення ступеня про-
фесійного ризику (наприклад, матриця варіативності факторів впливу на ступень даного 
ризику), формування рішення про прийняття на посаду

3.
Укладання договору 
про професійну від-
повідальність 

Договір про професійну відповідальність. Договір містить положення щодо наслідків 
настання відповідальності, наслідків професійних ризиків бухгалтера, обов’язків хол-
дингу та підприємств 

4.
Розподіл обов’язків 
та складання посадо-
вих інструкцій 

Положення про створення Центру обліково-контрольного забезпечення реструк-
туризації діяльності підприємств холдингу. Ознайомлення облікових працівників з 
Положенням про створення Центру обліково-контрольного забезпечення реструктуриза-
ції діяльності підприємств холдингу в умовах кризи.
Посадови інструкції. Ознайомлення з посадовими інструкціями

ІІ. Елементи організації бухгалтерського обліку в частині регулювання первинного та поточного етапів 
обліку

5

Форми документів, 
запропоновані для 
складання в процесі 
ведення бухгал-
терського обліку в 
умовах оголошення 
реструктуризації

Графік документообороту між центром обліково-контрольного забезпечення процесу 
реструктуризації, бухгалтерськими службами та відділом внутрішнього аудиту холдингу. 
Визначення періодичності обміну документами та встановлення відповідальних за їх 
несвоєчасне надання 
Реєстр прийнятих (переданих) документів. Містить інформацію про повний перелік 
документів, які передані або прийняті від виконавця
Опис прийнятих (переданих) документів.
Забезпечує здійснення контролю руху документів у процесі співпраці, ураховуючи їх 
форму та спосіб передачі
Журнал реєстрації описів прийнятих (переданих) документів. Сприяє систематичній 
реєстрації всіх наданих і отриманих описів прийнятих (переданих) документів
Робочий звіт Центру про обсяг виконаних робіт з ведення бухгалтерського обліку. 
Робочий звіт складається після оголошення початку реструктуризації. Відображає 
показники в частині кількості задіяних працівників і термінів виконання та видів робіт; 
причин виникнення відхилень та їх вплив на діяльність підприємства
Звіт про залучені послуги з бухгалтерського аутсорсингу та аутстаффінгу. Містить 
інформацію про результати наданих послуг і виконання умов договору виконавцем, а 
також пропозиції з оптимізації та удосконалення організації і ведення бухгалтерського 
обліку на підприємстві-замовнику.
Договір з аутстаффінгу на залучення спеціаліста. Забезпечує юридичне підтвер-
дження факту виконання послуг з бухгалтерського обліку із зазначенням обсягу викона-
них робіт та їх вартості

ІІІ. Організації обліку зобов’язань та забезпечень, організація складання звітності 

6. Звітність Форми для розкриття в звітності процесу реструктуризації (розробка форм для приміток 
до фін. зв), форми соціорієнтованої звітності 

7. Умови формування 
забезпечень 

Анкета для головних бухгалтерів підприємств холдингу та матриця рангів для прове-
дення факторного аналізу формування забезпечень на реструктуризацію підприємствами 
холдингів

8. Первісна оцінка 
забезпечення

Документ (наказ) щодо уточнення та змін в обліковій політиці: методика оцінки за 
справедливою вартістю

9. Механізм нараху-
вання забезпечень

Документ (наказ) щодо уточнення та змін в обліковій політиці: частота відрахувань, 
період відрахувань, методики розрахунків сум відрахувань

10.
Порядок відобра-
ження забезпечень 
на рахунках 

Документ (наказ) щодо уточнення та змін в обліковій політиці: визначення відповідних 
рахунків

Джерело: розроблено авторами
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Однією із основних складових організації обліку на 
підприємстві є облікова політика – сукупність принципів, 
методів і процедур, що використовується підприємством 
для складання і подання фінансової звітності. Держава 
регулює організацію облікової політики методичними 
рекомендаціями щодо облікової політики підприємства, 
затвердженими Наказом Міністерства фінансів України 
27.07. 2013 р. № 635 [2]. 

Комплексні дослідження щодо організації обліково-
контрольного забезпечення реструктуризації діяльності 
підприємств практично відсутні. З огляду на це запропо-
новано наступні етапи процесу впровадження системи 
обліково-контрольного забезпечення в умовах оголо-
шення реструктуризації. 

Між тим питання розвитку методології бухгалтер-
ського обліку в частині визначення можливостей змін облі-
кової політики в умовах кризових явищ, які потребують 
упровадження проектів реструктуризації підприємства, 
є недостатньо дослідженим. Тобто питання доцільності 
виділення центрів обліку і звітності, спрямування фінансо-
вих потоків, упровадження систем управлінського обліку, 
внутрішнього контролю вирішується на кожному підпри-
ємстві самостійно, найчастіше головним бухгалтером, між 
тим вищезазначені питання є стратегією сталого розвитку 
підприємства в умовах кризи і потребують розробки мето-
дичного інструментарію та методологічного підґрунтя.

Головним завданням організації облікового забезпе-
чення суб’єктів господарювання при впровадженні про-
цесу реструктуризації є оцінка існуючих та можливих 
ризиків діяльності (зокрема, ризиків професійної діяль-
ності бухгалтерської служби) та відображення їх в облі-
ковій системі підприємства, оцінка існуючих активів та 
зобов’язань за справедливою вартістю, визначення забез-
печень, як це наведено в табл. 2.

Критерієм визнання процесу реструктуризації за між-
народними [5] та національними стандартами обліку [4] є 
наявність плану реструктуризації, якій затверджено керів-
ництвом. 

Обов’язковими пунктами в плані реструктуризації є: 
- оцінка ресурсів (за справедливою вартістю);
- визначення суми можливих витрат на скорочення 

персоналу;
- нарахування резервів (розробка критеріїв їх визнання). 
З метою виконання вищеперерахованих завдань в умо-

вах упровадження процесу реструктуризації на всіх під-
приємствах холдингу доцільно запропонувати створення 
обліково-контрольного центру реструктуризації. Завдан-
нями для даного центру є:

- контроль впровадження процесу реструктуризації 
в облікових службах підприємств (виконання вимог між-
народних та національних стандартів);

- розробка методичних підходів до відображення 
додаткової інформації про процес реструктуризації в звіт-
ності підприємства; 

- розробка методичних підходів до оцінки ресурсів, 
нарахування резервів, визначення витрат на реструктури-
зацію, визначення передбачуваних витрат на скорочення 
персоналу, тощо;

- розробка методичних підходів щодо впровадження 
системи ризик-орієнтованого аудиту на підприємствах 
холдингу;

- надання поточної інформації керівництву холдингу 
щодо впровадження процесу реструктуризації.

Одним з основних проблемних питань співпраці між 
Центром та бухгалтерськими службами підприємств є 
недоліки документального забезпечення виконання їх 
обов’язків щодо організації і ведення бухгалтерського 
обліку в умовах упровадження реструктуризації, для 
вирішення якого необхідно розробити робочий звіт Цен-
тру про обсяг виконаних робіт із ведення бухгалтер-
ського обліку. Робочий звіт складається після оголошення 
початку реструктуризації. Відображає показники в час-
тині кількості задіяних працівників і термінів виконання 
та видів робіт; причин виникнення відхилень та їх вплив 
на діяльність підприємства.

Крім ризиків, які виникають у процесі операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності додатково вини-
кають ризики, які пов’язані з людським фактором. На 
великих підприємствах кількість персоналу, якій здій-
снює облік, аналіз та контроль, сягає понад 200 осіб, тому 
ризики їх професійної діяльності є суттєвими. 

Одним із найважливіших завдань організації обліку на 
підприємстві є складання та надання звітності. Узагаль-
нення вимог національних стандартів бухгалтерського 
обліку дозволило зробити висновок не просто про наяв-
ність в окремих стандартах відображення інформації про 
події, пов’язані з ризиком (невизначеністю), а саме про 
становлення нової концепції звітності, зорієнтованої на 
оцінювання ризику, яка адекватно має відображати реаль-
ний стан капіталу підприємства та має бути корисною різ-
ним групам користувачів. 

Завданням центру обліково-контрольного забезпе-
чення процесу реструктуризації діяльності підприємств 
є врахування невизначеності впливу зовнішнього та вну-
трішнього середовищ на активи та зобов’язання підпри-
ємства, що проявляється через невідповідність їхньої 
поточної та історичної вартості та відображення цього в 
звітності. 

Висновки. Отже, головним завданням центру облі-
ково-контрольного забезпечення реструктуризації діяль-
ності підприємства в умовах кризи є оцінювання впливу 
ризиків на фінансово-економічні показники діяльності 
підприємства. Завданням центру обліково-контрольного 
забезпечення реструктуризації є визначення межі, до якої 
суб’єкт господарювання може ризикувати або якими є 
допустимі норми втрат від операцій, пов’язаних із ризи-
ком, що не порушують принципів його раціонального гос-
подарювання. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

THE STATE DEBT STRATEGY POLICY: 
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Анотація. У роботі досліджено вплив державного боргу на макроекономічний розвиток країни. Здійснено аналіз 
структури зовнішнього та внутрішнього боргу держави на основі статистичних даних. Наведено інформацію щодо 
управління державним боргом України про темпи зростання й погашення боргу в період з 2010 по 2015 р., стан зо-
внішньої заборгованості держави. Зроблено висновки, а також обґрунтовано пропозиції щодо ефективного управління 
зовнішнім і внутрішнім боргом держави.

Ключові слова: державний борг, боргова політика, зовнішній і внутрішній борг, гарантований державою борг, по-
зика.

Вступ та постановка проблеми. Сучасні глобаліза-
ційні процеси, що супроводжують усі сфери економічної 
системи світу, вимагають від керівництва країн побудови 
адекватної внутрішньої фінансової політики, що дозво-
лить вчасно реагувати на економічно-політичні зміни та 
вживати оперативних заходів. Епохальною проблемою 
сьогодення є значна дефіцитність бюджетів та неспро-
можність влади їх збалансувати за рахунок внутрішніх 
резервів. Питання скорочення державного боргу є визна-
чальним для економіки України, адже наявність боргових 
зобов’язань значно впливає на темпи економічного зрос-
тання країни та визначення пріоритетних напрямів фінан-
сової та бюджетної політики. 

Намагання уряду щодо стабілізації економіки та 
управління боргом в умовах фінансової кризи, що охо-
пила світ, на жаль, не мають позитивних зрушень, а лише 
супроводжуються стрімким падінням економіки, знеці-
ненням національної валюти, скороченням золотовалют-
них запасів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
впливу державного боргу, що є кількісним вираженням 
співвідношення позик та кредитів держави, на націо-
нальну економіку завжди були в центрі уваги науковців. 

Так, проблеми управління державним боргом знайшли 
своє відображення в працях науковців західної економіч-
ної науки, таких як Д. Рікардо, Р. Макконнелл, П. Саму-
ельсон, А. Сміт, М. Фрідмен та ін. Питанням визначення 
векторів боргової політики, механізмам управління 
зовнішнім та внутрішнім боргом держави присвячено 
праці значної кількості українських науковців, зокрема, 
Т. Богдана, О. Василика, В. Дем’янишина, А. Крисова-
того, І. Лютого, Ц. Огня, К. Павлюк, Л. Сідельникової, 
К. Швабія, С. Юрія та ін. 

Водночас, незважаючи на значні здобутки вчених, 
недостатньо уваги надано рисам перманентного зрос-
тання боргових зобов’язань та борговій політиці держави 
в умовах глобальної фінансової кризи.

Беручи до уваги окреслені проблеми, варто зазначити, 
що актуальними залишаються питання розробки боргової 
стратегії, адже саме реалізація певних заходів дозволить 
поліпшити боргову ситуацію в державі та реалізовувати 
обґрунтовану політику здійснення запозичень.

Метою даної роботи є визначення основних етапів 
виникнення та розвитку боргових зобов’язань в Укра-
їні, аналіз сучасних механізмів управління державним 
боргом.

Аннотация. В работе раскрыты особенности учетно-контрольного обеспечения на предприятиях Украины в ус-
ловиях проведения реструктуризации. Определены основные риски деятельности предприятия в условиях кризиса и 
пути их преодоления. Разработана модель организационно-методического обеспечения процесса реструктуризации в 
условиях кризиса. 

Ключевые слова: организация, учетное обеспечение, реструктуризация, учетная политика, риски. 
Summary. The paper disclosed features of accounting and control software on the enterprises of Ukraine in the conditions 

of restructuring. It’s defined the main risks of the company in a crisis and ways to overcome them. It’s developed a model of 
organizational and methodological support of the process of restructuring in the crisis.
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