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МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сокіл О. Г. 
 

Виявом концептуальних змін у бухгалтерському обліку є поява його нових видів, а необхідність у виник-

ненні нових концепцій формує якісно відмінний стиль дослідження бухгалтерського обліку як науки.  

Здійснено аналіз і порівняння сукупної моделі підприємницьких видів обліку з бухгалтерським обліком 

сталого розвитку та формування загальної системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку 

підприємства. Використано такі методи дослідження: порівняння, спостереження, емпіричний, монографіч-

ний, дедукції та індукції, узагальнення.  

Проаналізовано та зіставлено характеристики фінансового, управлінського, податкового та бухгалтер-

ського обліку сталого розвитку в аспекті поняття, мети, завдання, користувачів інформації, способів відобра-

ження, методів, об’єктів тощо. Сформовано систему бухгалтерського обліку сталого розвитку на мікрорівні, 

що містить стадії первинного накопичення інформації із проходженням спеціальних етапів аналізу й оста-

точним формуванням звітності сталого розвитку. Систематизовано коло користувачів, зацікавлених в отри-

манні інформації обліку сталого розвитку для ухвалення релевантних рішень. Розроблено процес еколого-соціального 

планування у складі програми стратегічного управління сталим розвитком. Запропоновано систему бух-

галтерського обліку сталого розвитку, що складається із внутрішньої, загальної та зовнішньої систем 

взаємодії. 

Практична значущість визначених результатів полягає в можливості використання методичних реко-

мендацій для впровадження та/або вдосконалення системи бухгалтерського обліку сталого розвитку на під-

приємствах. 

 

Ключові слова: бухгалтерський облік, сталий розвиток, методологія, обліково-аналітичне забезпечення. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Сокол О. Г. 
 

Проявлением концептуальных изменений в бухгалтерском учете становится появление его новых видов, 

а необходимость в возникновении новых концепций формирует качественно отличный стиль научного исследо-

вания бухгалтерского учета как науки.  

Чем более точна наука, тем больше можно 

из нее извлечь точных предсказаний. 

А. Франс 
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Проведен анализ и сравнение совокупной модели предпринимательских видов учета с бухгалтерским 

учетом устойчивого развития и формирования общей системы учетно-аналитического обеспечения устойчи-

вого развития предприятия. Использованы следующие методы исследования: сравнение, наблюдение, эмпири-

ческий, монографический, дедукции и индукции, обобщения. 

Проанализированы и сопоставлены характеристики финансового, управленческого, налогового и бух-

галтерского учета устойчивого развития с точки зрения понятия, цели, задачи, пользователей информации, 

способов отображения, методов, объектов и тому подобное. Сформирована система бухгалтерского учета 

устойчивого развития на микроуровне, включающая стадии первичного накопления информации с прохожде-

нием специальных этапов анализа и окончательным формированием отчетности устойчивого развития. Сис-

тематизирован перечень пользователей, заинтересованных в получении информации учета устойчивого раз-

вития для принятия релевантных решений. Разработан процесс эколого-социального планирования в составе 

программы стратегического управления устойчивым развитием. Предложена система бухгалтерского учета 

устойчивого развития, включающая в себя внутреннюю, общую и внешнюю системы взаимодействия. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности использования методи-

ческих рекомендаций для внедрения и/или совершенствования системы бухгалтерского учета устойчивого 

развития на предприятиях. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, устойчивое развитие, методология, учетно-аналитическое 

обеспечение. 

 

 

THE METHODOLOGY OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT 

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 

 

O. Sokil 
 

New conceptual changes in accounting manifest themselves in the appearance of new types of accounting and 

the need for the emergence of new concepts forms a qualitatively different style of scientific research into accounting 

as a science. The aggregate model of entrepreneurial types of accounting has been analyzed and compared with the 

sustainability accounting and formation of a common system of accounting and analytical support for sustainable devel-

opment of the enterprise. The following research methods have been used: comparison, observation, the empirical 

method, the monographic method, deduction and induction, the generalization method. 

The comparative characteristics of financial, managerial, tax and sustainability accounting have been analyzed in 

terms of the concept, goal, objective, users of information, mapping techniques, methods, objects etc. The system of 

sustainability accounting at the micro level has been formed to include the phases of primary accumulation of information 

that pass through special stages of analysis with the final formation of sustainable development reporting. The list of users 

who are interested in getting information of sustainability accounting for making relevant decisions has been systema-

tized. The process of environmental and social planning as part of a sustainable development strategic management 

program has been developed. A system of sustainability accounting has been developed, which includes: internal, com-

mon and external systems of interaction. 

The practical significance of the research findings is the possibility of using the methodological recommendations 

for the introduction and/or improvement of the system of sustainability accounting at enterprises. 

 

Keywords: accounting, sustainable development, methodology, accounting and analytical support. 

 

 

Багато українських і зарубіжних учених та практи-

ків визнали, що нині основними напрямами вдоскона-

лення бухгалтерського обліку слід уважати розвиток 

послідовних теоретичних і методологічних концепцій, 

за допомогою яких можливо оцінити вже сталі й нові 

облікові уявлення та розробити на цій основі теоре-

тичне, нормативно-правове й методичне забезпечення 

обліково-аналітичного процесу.  

Результатом концептуальних змін у бухгалтер-

ському обліку є поява його нових видів, що зумовлює 

опрацювання нових концепцій для формування якісно 

відмінного стилю дослідження бухгалтерського обліку 

як науки. Дослідження слід здійснювати з позиції комп-

лексного аналізу відомих концепцій розвитку вітчизня-

ного й зарубіжного бухгалтерського обліку як невід'єм-

ної складової частини системи, що є конструктивними 

елементами обліково-аналітичної системи та суміжних 

управлінських і техніко-технологічних систем. 

Розгляду сучасних проблем бухгалтерського об-

ліку та сталого розвитку присвячено значну кількість 
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наукових праць таких вчених, як: О. Ф. Савченко, О. І. Да-

цій, А. О. Байда, Г. І. Зима, Н. М. Малюга, В. М. Жук, 

М. С. Пушкар, М. З. Матвійчук, М. В. Корягін, В. В. Євдо-

кимов, М. М. Шигун, Т. Г. Маренич, – які зосереджують 

увагу на соціально-екологічних викликах, зумовлених 

сучасним трендом управління сталим розвитком під-

приємств за допомогою спеціальних інструментів. Ра-

зом із тим, на думку автора, наразі актуальним є пи-

тання виявлення сучасних трендів і проблемних зон 

бухгалтерського обліку сталого розвитку та визначення 

необхідних напрямів змін для стимулювання його інте-

граційного процесу. 

Головною метою статті є формування загальної 

системи обліково-аналітичного забезпечення сталого 

розвитку підприємства. Не менш важливим є аналіз 

та порівняння сукупної моделі підприємницьких видів 

обліку з бухгалтерським обліком сталого розвитку. 

Нині традиційні інструменти економічного аналізу 

не дозволяють керівникам достовірно визначати ефек-

тивність реалізації еколого-соціальних стратегій та вплив 

економічної політики підприємства на стан довкілля. 

Зокрема, О. Ф. Савченко, О. І. Дацій, А. О. Байда, 

Г. І. Зима визначають екологічні витрати як витрати, 

пов'язані зі здійсненням екологічної діяльності; вони 

відрізняються від інших витрат підприємства й зале-

жать від сфери його діяльності та ступеня впливу 

на навколишнє природне середовище [1, с. 19]. Це твер-

дження наголошує на виключенні екологічних витрат 

з економічного аналізу з використанням традиційних 

інструментів обліку. Отже, головним інструментом по-

єднання та способом відображення звичайних опера-

ційних, соціальних та екологічних витрат є бухгалтер-

ський облік сталого розвитку як самостійний напрям 

бухгалтерського обліку організації. Концепцію обліку 

сталого розвитку визначають його принципи, функції, 

цілі та завдання. 

Значний внесок у розвиток методології бухгалтер-

ського обліку та його періодизацію внесла Н. М. Ма-

люга, виділивши п’ять парадигм бухгалтерського облі-

ку (проста натуральна бухгалтерія, камеральна бух-

галтерія, проста монетарна бухгалтерія, подвійна ста-

тична бухгалтерія, подвійна динамічна бухгалтерія) 

та запропонувавши шосту парадигму бухгалтерського 

обліку – подвійну інформаційну динаміку [2, с. 19]. 

В. М. Жук доповнює сьомим рівнем побудову сис-

теми обліку за новою парадигмою, що має орієнтува-

тися на забезпечення комфорту в разі обов’язкового 

ведення обліку різними суб’єктами господарювання. 

До того ж вибір форми обліку та звітності має прохо-

дити за критерієм внеску суб’єкта у створення вало-

вого національного продукту й не зашкоджати як ефек-

тивному бізнесу, так і державному (галузевому) управ-

лінню [3, с. 155]. Таким чином, для побудови сьомого 

рівня нової парадигми потрібен спеціальний вид облі-

ку, який завершує формування повної картини взаємо-

дії підприємства з навколишнім середовищем не тільки 

в аспекті галузевого управління, а й менеджменту на мік-

рорівні. Таким новим видом обліку є бухгалтерський 

облік сталого розвитку. 

Метою бухгалтерського обліку сталого розвитку 

є координація екологічної, соціальної та економічної 

складової частини бізнесу, позначення можливих еко-

логічних, соціальних ризиків і ускладнень, визначення 

шляхів їхнього подолання. Автором наведено порів-

няння фінансового, управлінського, податкового та бух-

галтерського видів обліку сталого розвитку (таблиця). 

 
 

Таблиця 
 

Порівняльна характеристика податкового, фінансового, управлінського  

та бухгалтерського обліку сталого розвитку (розроблено автором на основі [4; 5; 6]) 

[Comparative characteristics of tax, financial, management and sustainability accounting  

(developed by the author based [4; 5; 6])] 
 

Ознаки 

Види обліку 

Бухгалтерський облік 
Податковий облік 

фінансовий облік управлінський облік облік сталого розвитку 

1 2 3 4 5 

Поняття 

Облік наявності та ру-

ху грошових коштів, фі-

нансових ресурсів 

Система збирання, ре-

єстрації, узагальнення  

та подання інформації 

про господарську діяль-

ність організації для здій-

снення планування, кон-

тролю й управління цією 

діяльністю 

Система виявлення, ви-

мірювання, реєстрації, на-

копичення, узагальнення, 

зберігання інформації 

про екологічно-соціальний 

стан та заходи підприєм-

ства, що дозволяють уста-

новити баланс між задо-

воленням соціальних по-

треб і захистом інтересів 

майбутніх поколінь, включ-

но з потребою в безпеч-

ному та здоровому дов-

кіллі 

Система узагальнення ін-

формації для визначення 

податкової бази 
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Закінчення таблиці 

 

1 2 3 4 5 

Мета 

Формування достовір-

ної інформації для скла-

дання фінансової звіт-

ності, здійснення контро-

лю та виявлення ре-

зервів 

Інформаційне забезпечен-

ня діяльності організації 

та зовнішнього оточення 

для ухвалення обґрунто-

ваних управлінських рі-

шень 

Координація екологічної, 

соціальної й економічної 

складової частини бізне-

су, позначення можливих 

екологічних, соціальних 

ризиків та ускладнень, 

визначення шляхів їхньо-

го подолання 

Формування повної й до-

стовірної інформації про 

порядок обліку, із метою 

оподаткування та контро-

лю за правильністю, пов-

нотою і своєчасністю на-

рахування та сплати до 

бюджету податків 

Основне завдання 

Збирання інформації 

для аналізу діяльності 

підприємства та його 

фінансового стану 

Збирання інформації для 

оперативного та стратегіч-

ного планування й управ-

ління діяльністю підпри-

ємства 

Збирання та реєстрація 

інформації для оцінюван-

ня еколого-соціальних ви-

трат і зобов'язань 

Збирання інформації для 

розрахунку податків і збо-

рів 

Користувачі 

інформації 

Зовнішні користувачі: 

податкові інспекції, кре-

дитні установи, поста-

чальники, покупці, ін-

вестори тощо 

Управлінський персонал 

організації 

Зовнішні та внутрішні ко-

ристувачі 

Зовнішні та внутрішні ко-

ристувачі 

Способи 

відображення 

облікової інформації 

Подвійний запис 

Використання елементів, 

методів бухгалтерського 

обліку необов'язкове. Ви-

користовують методи кіль-

кісного оцінювання 

Суцільний, безперервний 

і документальний облік 

у натуральних та вартіс-

них показниках 

Формування величини до-

ходів і витрат, відповідно 

до вимог документів сис-

теми нормативного регу-

лювання бухгалтерського 

обліку та звітності 

Свобода вибору 

методів ведення 

обліку 

Обмежений загально-

прийнятими принципа-

ми ведення бухгалтер-

ського обліку 

Обмежень немає, окрім 

вартості, що зіставляють 

із прибутками від ухва-

лення ефективніших управ-

лінських рішень 

Обмежень немає 

Обмежень немає. Забез-

печення безперервного 

відображення фактів госпо-

дарської діяльності, на-

слідком чого є зміна роз-

мірів бази оподаткування 

Основні об'єкти обліку Організація загалом 

Структурні підрозділи, цент-

ри відповідальності та інші 

позиції 

Природоохоронна й соці-

альна діяльність органі-

зації, витрати та зобов'я-

зання 

Дані первинних докумен-

тів, згрупованих, відповід-

но до Податкового кодек-

су України 

Основні звіти 

Баланс, звіт про при-

бутки та збитки, звіт 

про рух грошових кош-

тів 

Різноманітні звіти за вну-

трішніми підрозділами, внут-

рішні кошториси, бюджети 

Екологічні декларації Податкові декларації 

Частота складання 

звітності 
Місяць, квартал, рік 

Зміна, день, тиждень, мі-

сяць 
Місяць, квартал, рік Місяць, квартал, рік 

Міра надійності 
Достовірний, докумен-

тально підтверджений 

Допускають наближене 

й еталонне оцінювання 

Достовірний, документаль-

но підтверджений 

Достовірний, документаль-

но підтверджений 

Обов'язковість 

ведення обліку 

Ведення обліку обов'яз-

кове 

Не обов'язковий, уводять 

за рішенням адміністра-

ції 

Не обов'язковий 
Ведення обліку обов'яз-

кове 

Основний  

внутрішній документ, 

що визначає порядок 

ведення обліку 

Наказ про облікову по-

літику для ведення фі-

нансового обліку 

Наказ про облікову полі-

тику для ведення управ-

лінського обліку 

Наказ про облікову полі-

тику для ведення бухгал-

терського обліку сталого 

розвитку 

Наказ про облікову полі-

тику для ведення подат-

кового обліку 

Нормативне 

регулювання 

Закон України "Про бух-

галтерський облік та фі-

нансову звітність в Ук-

раїні" 

Порядок управлінського 

обліку встановлено пра-

вилами підприємства 

Відсутній Податковий кодекс України 

 

Екологічні й соціальні проблеми впливають на опе-

раційну діяльність підприємств, їхній фінансовий стан 

і формування інформації фінансової звітності підпри-

ємства. Дані управлінського обліку призначено для ке-

рівників підприємства, менеджерів різного рівня повно-

важень і відповідальності. 

Бухгалтерський облік сталого розвитку дозволяє 

оцінити вплив еколого-соціальних чинників і скласти 
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бухгалтерську екологічну та соціальну звітність уста-

новленої форми, орієнтованої на зовнішніх і внутрішніх 

користувачів. Ця інформація доступна власникам, кре-

диторам, інвесторам, податковим органам, органам 

державної влади, громадськості тощо. 

Бухгалтерський облік сталого розвитку, як і фінансо-

вий, має бути обов'язковим для підприємства, на відміну 

від управлінського обліку. Ведення фінансового обліку 

з використанням синтетичних і аналітичних рахунків ре-

гламентовано Законом України "Про бухгалтерський об-

лік та фінансову звітність в Україні", дію якого поширено 

на всі організації, що знаходяться на території України. 

Збирання й аналіз інформації на вимогу управлінського 

персоналу вважають доцільними та виправданими, як-

що її цінність перевищує витрати на її отримання. 

Фінансовий облік охоплює всі господарські опера-

ції підприємства, але це облік фактичних дій, прогнозні 

величини бухгалтерський облік не містить. Управлін-

ський облік є складовою частиною системи управління 

підприємством, призначення якого полягає у форму-

ванні інформації для ухвалення оптимальних управлін-

ських рішень у процесі здійснення: контролю за ефек-

тивністю поточної діяльності організації; планування 

стратегії й тактики здійснення комерційної діяльності, 

оптимізації використання матеріальних, трудових і фі-

нансових ресурсів підприємства; вимірювання та оціню-

вання ефективності господарювання, виявлення рівня 

рентабельності окремих видів продукції; спрямування 

впливу на хід виробництва й реалізації, із метою ухва-

лення ефективних управлінських рішень [7, с. 304].  

Ведення фінансового й бухгалтерського обліку 

сталого розвитку має бути підпорядковано відповідним 

нормативним документам уряду України й органів, 

яким надано право регулювати бухгалтерський облік. 

За порушення методології фінансового обліку передба-

чено адміністративну та кримінальну відповідальність. 

Методологію управлінського обліку не регламен-

товано державними органами, облік ведуть за прави-

лами, установленими безпосередньо організацією, зва-

жаючи на специфіку її діяльності, особливості ухва-

лення рішень або вирішення завдань. 

Принципу подвійного запису на взаємопов'язаних 

рахунках дотримуються під час ведення фінансового 

обліку. Для управлінського обліку використання цього 

правила не є обов’язковим. 

У центрі уваги бухгалтерського обліку сталого роз-

витку є екологічна та соціальна діяльність підприємства, 

тоді як фінансовий облік ведуть загалом по підприємству 

й розглядають його як єдиний господарський комплекс. 

Управлінський облік ведуть по місцях формування витрат, 

секторах виробництва, центрах відповідальності та лише 

за потреби узагальнюють загалом по підприємству.  

Наведені види обліку різняться не лише за зміс-

том, але й періодичністю та термінами подання звіт-

ності. У бухгалтерському обліку сталого розвитку, 

як і фінансовому обліку, звітність може бути складено 

за підсумком за місяць, квартал, рік. Час її надання – 

через декілька днів, тижнів, місяців від моменту закінчення 

звітного періоду. В управлінському обліку періодичність 

подання відповідних даних щоденна, тижнева, місячна. 

Інформація фінансового обліку характеризує фак-

тичні результати господарських операцій за поперед-

ній період за принципом "як це було". Дані управлін-

ського обліку орієнтовано на правило "як це має бути" 

і контроль за виконанням ухваленого рішення. Об’єк-

тивна інформація обліку сталого розвитку є основою 

висновку про негативний вплив на навколишнє та соці-

альне середовище кожного суб'єкта господарювання. 

Менеджери підприємств навіть не підозрюють 

про те, що ведуть екологічний облік у контексті чинних 

стандартів фінансового й управлінського обліку. Слід 

уявити підприємство як сукупність управлінців та під-

контрольних систем із таким інформаційним ланцюж-

ком. Економічні, соціальні й екологічні показники, узяті 

з первинних документів, повідомлень, переданих усно 

чи каналами зв'язку, групують та узагальнюють у під-

системі фінансового й управлінського екологічного об-

ліку, а потім використовують для аналізу господарської 

діяльності, планування, прогнозування та контролю 

(внутрішнього й зовнішнього аудиту). Ця інформація 

є основою для ухвалення управлінських рішень управ-

ління підсистемою, якісно поліпшуючи її та формуючи 

новий згрупований і узагальнений інформаційний потік. 

Таким чином, бухгалтерський облік сталого роз-

витку на мікрорівні має такий вигляд (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Бухгалтерський облік сталого розвитку 

на макрорівні 

[Sustainability accounting at the macrolevel] 
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Бухгалтерський облік сталого розвитку на мікро-

рівні слід розглядати як сегментарну складову час-

тину бухгалтерського обліку, що є науково обґрунто-

ваною системою суцільного й безперервного спосте-

реження, оцінювання, систематизації та узагальнен-

ня інформації про соціально-екологічні процеси, що 

виникають у результаті діяльності суб'єкта господа-

рювання. 

Його мета полягає у створенні та постійному 

оновленні інформаційної моделі, що дозволяє на ос-

нові системи відповідних показників якнайбільш  

повно й об'єктивно оцінити зміст природоохоронної 

та соціальної діяльності підприємства за звітний пе-

ріод і в динаміці виявляти вплив соціально-екологіч-

них процесів на фінансово-економічні перспективи 

функціонування підприємства. Конкретні напрями ви-

значають із врахуванням інтересів користувачів інфор-

мації (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Користувачі інформації  

бухгалтерського обліку сталого розвитку 

[Users of sustainability accounting information] 

 

Інвестори для ухвалення рішень повинні мати 

в розпорядженні інформацію про екологічні заходи, 

що дозволить їм зіставити екологічний ризик утрати 

інвестицій із можливим доходом від укладеного капі-

талу. Державні органи потребують результатів еколо-

гічного й соціального обліку для обґрунтування ставок 

екологічних і соціальних податків, узагальнення інфор-

мації про вплив господарської діяльності на стан при-

родного середовища й соціуму в регіонах, контролю 

за дотриманням природоохоронного та соціального 

законодавства. Банківські установи повинні мати в роз-

порядженні інформацію про екологічне становище кре-

дитованого підприємства та ймовірне збільшення шкід-

ливих викидів, унаслідок діяльності. 

Можна зробити висновок про необхідність у вияв-

ленні та правильному розподілі витрат природоохо-

ронної та соціальної діяльності для визначення вар-

тості продукції й обґрунтування інвестиційних рішень 

на реальних витратах і вигодах. Водночас підприєм-

ства дістають певні переваги в конкурентній боротьбі, 

якщо дотримуються принципів та етики соціально від-

повідального бізнесу. 

Внутрішні користувачі (керівництво та служби 

підприємства) оперують набагато більшою інформа-

ційною базою, що надано як системою управлінсько-

го, так і фінансового обліку сталого розвитку, проте 

доступ до нього обмежений та залежить від ієрар-

хічного рівня, повноважень і відповідальності мене-

джера. 

Відмінною рисою бухгалтерського обліку сталого 

розвитку є його здатність до саморегулювання, за якої 

пріоритет віддають внутрішнім потребам. 

Виходячи з можливостей обліку екологічних і со-

ціальних витрат, доцільно акцентувати увагу на органі-

зації облікових процедур зовнішніх і внутрішніх витрат. 

Нині основну діяльність у сфері екологічного й соціаль-

ного обліку має бути зосереджено в межах удоскона-

лення системи розподілу витрат на охорону природ-

ного середовища та соціальну забезпеченість праців-

ників усередині підприємства. Отже, проблема форму-

вання оптимальної для калькуляції й аналізу системи 

витрат на навколишнє та соціальне середовище зали-

шається актуальною. 

Аналізуючи сучасний стан екологічного й соціаль-

ного обліку в Україні, можна зазначити, що для україн-

ських підприємств характерна початкова стадія пер-

винного накопичення знань та методик, у якій методика 

розрахунку прибутку залишається без урахування всіх 

екологічних і соціальних складових частин. Проте і в цьо-

му випадку діє ряд чинників, що сприяють екологіза-

ції виробництва, пов'язаних із певними обмеженнями 

та тиском споживачів, які віддають перевагу екологіч-

но безпечній продукції. Відтак, успішна діяльність під-

приємства багато в чому залежить від дотримання 

параметрів, що істотно актуалізує необхідність у ви-

користанні адекватних управлінських інструментів, скла-

довою частиною яких і є управлінський облік сталого 

розвитку. 

Важливою функцією бухгалтерського обліку ста-

лого розвитку є екологічне й соціальне планування, 

процес якого показаний на рис. 3. 
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Рис. 3. Процес еколого-соціального планування на мікрорівні 

[The process of environmental and social planning at the microlevel] 

 

Підприємство має розробити й задекларувати 

екологічну та соціальну програми з виділенням мети, 

завдань, функцій, рівнів відповідальності тощо. Цілі 

й завдання мають бути визначені та відповідати еколо-

гічній і соціальній політиці, включаючи зобов'язання 

щодо скорочення викидів парникових газів, запобігання 

забрудненню біоресурсів, підтримки й поліпшення 

соціального рівня регіону, відповідності вимогам зако-

нодавства і послідовного поліпшення екологічного 

та соціального оточення. Організація має розробити, 

упровадити й підтримувати програму досягнення своїх 

еколого-соціальних цілей і завдань, відповідно до місії 

та протомісії підприємства, що містить: 

• перелік заходів; 

• очікувані результати та контрольні показники; 

• необхідні ресурси; 

• терміни виконання завдань; 

• розподіл відповідальності за досягнення цілей 

і завдань; 

• контроль за виконанням програми. 

Мету мають визначати на довгостроковий період 

планування від трьох років і більше. З іншого боку, пе-

ріоди досягнення соціальних цілей не мають пере-

вищувати таких термінів, як: місяць, квартал, півріччя 

та рік. Екологічні цілі мають бути екологічно значущими 

із врахуванням дії підприємств на довкілля та пріори-

тетних екологічних аспектів.  

Розроблення еколого-соціальних завдань у межах 

генеральної стратегії підприємства мають погоджувати 

із загальноорганізаційними цілями та доручати підроз-

ділам, що у своїй діяльності стикаються (мають спра-

ву) із проблемою охорони довкілля. Результативність 

виконання завдань оцінюють не тільки за роботою під-

розділу, але й ситуацією по підприємству загалом. 

Останнім часом вище керівництво та менеджери 

середньої ланки виявляють усе більшу зацікавленість 

до впровадження екологічного й соціального обліку. 

Але існують певні труднощі, пов’язані як із розумінням 

сутності та можливостей нової інформаційної системи, 

так і її організацією. 

Як свідчить практика, система бухгалтерського 

обліку на підприємстві має містити три основних скла-

дових частини: облік витрат і зобов'язань, облік активів 

і вигод та, урешті-решт, звітність, яка підтверджує ста-

лий розвиток підприємства.  

Незважаючи на те що більшість науковців схиля-

ється до розгляду бухгалтерського обліку як системи, 

кожен із них пропонує власний погляд на упорядкуван-

ня складу елементів такої системи. Згідно з теорією 

системного аналізу, система складається з підсистем, 

які, у свою чергу, можна розкладати на компоненти 

й елементи, що характеризуються наявністю внутріш-

ніх та зовнішніх зв’язків [7, с. 16]. Ураховуючи історичні 

та запропоновані такими науковцями, як: В. М. Жук, 

В. В. Євдокимов, М. М. Шигун, Т. Г. Маренич [9 – 12], – 

варіанти процесу формування системи бухгалтерсько-

го обліку та сучасних трансформацій у ній, як головні 

складові частини системи бухгалтерського обліку ста-

лого розвитку слід розглядати теоретичну, методоло-

гічну, практичну й організаційну (рис. 4). 

Місія підприємства 
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Рис. 4. Складові частини системи бухгалтерського обліку сталого розвитку 

[The components of sustainability accounting development] 

 

Система бухгалтерського обліку сталого розвитку 

складається із трьох підсистем: внутрішньої, загальної 

та зовнішньої.  

Внутрішня підсистема бухгалтерського обліку ста-

лого розвитку декларує конкретні правила та процеду-

ри з відображення інформації, пов’язаної із соціальною 

й екологічною діяльністю підприємства. До того ж на фор-

мування цієї підсистеми мають повний і безпосередній 

вплив усі складові частини загальної підсистеми:  

• методологія – розроблення конкретних зав-

дань, принципів, методів та прийомів бухгалтерського 

обліку сталого розвитку; 

• теорія – формування теоретичної бази розу-

міння та визначення концептуальних основ бухгалтер-

ського обліку сталого розвитку; 

• організація – сукупність адаптованих і найліп-

ших методик та правил відображення інформації для кон-

кретного підприємства з урахуванням вимог користу-

вачів; 

• практика – безпосереднє ведення бухгалтер-

ського обліку сталого розвитку, що спирається на наяв-

ну теорію, розроблену методологію та поетапну органі-

зацію за реальних умов господарювання. 

С. К. Рамазанов визначає, що "концепція сталого, 

безпечного й життєздатного розвитку передбачає зміну 

парадигм традиційної економіки, гуманізацію та еколо-

гізацію її головних принципів, пошук спільних підходів 

і погодженості концепцій розвитку екологічних та еко-

номічних систем" [12, с. 65]. 

Загальна складова частина системи бухгалтер-

ського обліку сталого розвитку поєднує інформацію, 

що надходить у вигляді облікових даних чи документів, 

яка за допомогою внутрішніх і загальних складових частин 

трансформується в такий зовнішній елемент системи – 
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звітність, яка охоплює соціальну й екологічну сутність 

діяльності. Користувачі після аналізу звітної інформації 

формують остаточне уявлення не тільки про господар-

сько-фінансовий стан підприємства, а й про виконання 

підприємницьких зобов’язань перед соціальним та еко-

логічним середовищем. З огляду на свою компетенцію, 

користувачі мають право впливати на загальну та вну-

трішню систему бухгалтерського обліку сталого роз-

витку.  

Принципи екологічного й соціального обліку по-

ширюють у всьому світі за поданням Ради з міжна-

родних стандартів фінансової звітності. Відсутність на-

ціональних стандартів обліку екологічної інформації 

спричинило розроблення відповідних рекомендацій 

для бухгалтерів з описом інформації, що надають 

у звітності для відображення у вартісному виразі реаль-

ного впливу підприємства на зовнішнє середовище. 

До того ж було зазначено, що екологічний і соціальний 

облік є рушійною силою сталого розвитку підприєм-

ства. Його інформація має відображати відношення 

суб'єкта господарювання до охорони навколишнього 

середовища (екологічного та соціального), а також 

вплив витрат, ризиків і зобов'язань, пов'язаних із вико-

ристанням природних та соціальних ресурсів на фінан-

совий стан підприємства. 

Виділення визначальної підсистеми – звітності, 

обумовлює необхідність і можливість сформулювати 

її визначення як звітності, що складається на основі 

даних екологічного й соціального обліку, із метою за-

доволення потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів 

в ухваленні відповідних рішень. 

Після опрацювання концепції бухгалтерського об-

ліку сталого розвитку можна стверджувати про необ-

хідність у розроблені методології з визначенням цілей, 

завдань, предмета, об’єкта, методів, функцій та клю-

чових аспектів, що й буде становити мету подальших 

досліджень. 
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DEVELOPMENT OF TRANSFER PRICING  

RISK MANAGEMENT IN COMPANIES 
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A significant part of world trade is conducted within intrafirm trade on the basis of transfer prices, which results in 

arising risks of transfer pricing. Their effective management is difficult due to the lack of their identification, classification, 

measures to reduce them and misunderstanding by company executives of the need to manage them. In addition, con-

stantly growing competition level, unstable market conditions, toughening transfer pricing regulation calls for new ap-

proaches to reducing intracompany costs in the transfer pricing process. 

The need to manage transfer pricing risks has been substantiated by the author, their main types have been iden-

tified and their classification has been presented based on periodicity, occurrence scope, predictability criteria. Tax, cur-

rency, reputational, legal and other risks, their sources of occurrence have been analyzed. Growing impact on reputa-

tional and tax transfer pricing risks on companies' activities has been shown. Considering the practical experience, sub-

types of tax risks, based on a company's asset, has been identified; features of high-level tax-risk operations have been 

systematized. Measures reducing transfer pricing most frequent risks at the tactical and operational levels of manage-

ment have been developed. Advantages, disadvantages and peculiarities of advance price agreements have been high-

lighted; two directions for transfer pricing documentation development have been presented: to be submitted to tax au-

thorities and for internal accounting. 

The mechanism of transfer pricing risk management has been formed. In its context the essence of information 

database development has been studied, methodical approaches to the risk significance valuation have been presented, 

responsibility distribution principles have been proposed. Application of this mechanism allows improving the efficiency of 

transfer pricing risk management, reducing its costs and increasing companies' competitiveness. 
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