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Визначення завдань на етапах антикризового управління і виділення іманентних їм специфічних рис
бухгалтерського обліку суб’єкта реального сектора економіки.

Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. До основних завдань, що
розв’язуються в процесі бухгалтерського обліку,
належать: з одного боку, формування повної та
достовірної інформації про діяльність суб’єкта
господарювання та його майнове положення з
метою прийняття управлінських рішень, а з іншого – забезпечення цією інформацією внутрішніх
та зовнішніх користувачів, яку вони мають використовувати за власним економічним інтересом:
для контролю за дотриманням законодавства при
здійсненні господарських операцій, наявністю і
рухом майна і зобов’язань, використанням ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативів і кошторисів; для виявлення внутрішньогосподарчих резервів для поліпшення фінансових
результатів та зміцнення фінансової стійкості суб’єкта реального сектора економіки.
Специфічність системи антикризового управління, його способів, прийомів, програми зумовлює особливості організації бухгалтерського обліку суб’єкта реального сектора економіки. В
зв’язку з тим, що діяльність суб’єкта-боржника
в умовах досудових та судових процедур не припиняється, його бухгалтерський облік здійснюється згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16
липня 1999 року № 196-14. Поряд з основними
завданнями обліку – формування достовірної інформації суб’єкта реального сектора економіки
та забезпечення цією інформацією зацікавлених
користувачів – виникають певні нюанси, зумовлені особливостями системи антикризового управління, що необхідно враховувати в організації
бухгалтерського обліку та формуванні бухгалтерської звітності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На
сьогодні в науковій економічній літературі щодо
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антикризового управління існують два аспекти:
перший стосується менеджменту, другий – фінансів. У межах цих аспектів висвітлені питання щодо
предмета антикризового управління та дана характеристика його основного наукового інструментарію; сформульовані основні групи заходів
антикризового управління суб’єкта реального
сектора економіки; визначені відмінності антикризового управління від загального управління.
Перший аспект представляють такі автори, як С.Г. Біляєв, А.Г. Грязнова, С.М. Іванюта, В.І. Кошкін,
І.В. Кривов’язюк, І.В. Павлов, Н.В. Туленков, А.В. Харитонов та інші. Фінансові проблеми, пов’язані з механізмом виявлення й подолання кризи суб’єкта господарювання у реальному секторі економіки, розглянуті в наукових роботах І.О. Бланка, Л.О. Лігоненко, А.М. Поддєрьогіна, О.О. Терещенко. Проте
питання бухгалтерського обліку висвітлені епізодично та стосуються лише окремих проблем щодо
судових процедур банкрутства.
Мета статті: виявлення особливостей та формулювання основних завдань бухгалтерського обліку на окремих етапах антикризового управління суб’єкта реального сектора економіки.
Виклад основного матеріалу. Основні завдання антикризового управління можна згрупувати в чотири блоки: діагностика передкризового
стану з прийняттям превентивних заходів; усунення неплатоспроможності; відновлення платоспроможності; запобігання банкрутству та ліквідації;
мінімізація негативних наслідків кризового стану
підприємства. На основі головних завдань антикризового управління суб’єкта реального сектора економіки (далі – підприємства або суб’єкта
господарювання) можна сформулювати завдання бухгалтерського обліку, який ведеться у такого суб’єкта (див. рис. 1).
Одним із завдань антикризового управління є
своєчасна діагностика передкризового стану, що
передбачає постійний моніторинг фінансового стану підприємства та зовнішнього середовища. З
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Основні завдання антикризового управління суб’єкта господарювання
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Завдання бухгалтерського обліку в антикризовому управлінні суб’єкта господарювання
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Складено автором на основі фінансових заходів
антикризового управління,
які були запропоновані І.О. Бланком.

Рис. 1. Формування завдань бухгалтерського обліку в антикризовому управлінні
суб’єкта господарювання
боку бухгалтерського обліку це потребує одер- капіталу, склад зобов’язань за строками погашенжання відповідної достовірної інформації. Діагно- ня, рівень концентрації фінансових операцій у зостика зумовлює створення об’єктів спостереження нах підвищеного ризику. Такі об’єкти спостере«кризового поля», які включають: чистий грошо- ження зумовлюють не тільки ведення обліку за
вий потік, ринкову вартість капіталу, структуру всіма об’єктами бухгалтерського обліку, а й ствоЕкономіка і регіон № 4 (31) - 2011 - ПолтНТУ
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рення блоків інформації з посиленими функціями
контролю за ними: обліку процесу руху грошових коштів; обліку активів та їх оцінки, зокрема
за ринковою вартістю; обліку операцій з капіталом (облік власного капіталу, забезпечень, цільового фінансування), обліку операцій зобов’язань
та обліку операцій поточних витрат.
Крім того, завдання з діагностики передкризового стану (яку керівництво підприємства повинне
проводити постійно) включають превентивні заходи, що складаються зі скорочення фінансових операцій щодо найбільш ризикових операцій; реалізації
надлишків або активів, які не використовуються;
конверсії дебіторської заборгованості у грошову
форму та еквіваленти грошових коштів. Відповідно
у бухгалтерському обліку необхідне посилення
функції контролю за реалізацією надлишків чи активів, які не використовуються, акцентування уваги
на організації обліку дебіторської заборгованості –
класифікації за строками погашення, виборі методу
створення резерву сумнівних боргів, розробленні
графіка документообігу, визначенні алгоритмів
відображення, погашення та списання.
На етапі діагностики кризи використовуються
різноманітні методи економічного аналізу суб’єкта
реального сектора економіки, які дозволяють ідентифікувати суб’єкт, оцінити його стан за певний проміжок часу. Систематизація основних факторів і
проведення комплексного фундаментального аналізу з використанням методів оцінювання впливу
окремих чинників на кризовий фінансовий розвиток підприємства (методом коефіцієнтів, кореляційного аналізу, SWOT-аналізу, аналітичними та скорінговими моделями) будуються на основі результатів відображення господарської діяльності підприємства у бухгалтерському обліку, яке залежить від
вибраної підприємством облікової політики. Варіантність облікової політики суттєво впливає на показники платоспроможності та показники прибутковості, що є важливим стосовно оцінки кризового стану підприємства. Таким чином, економічний
аналіз як інструмент для прийняття рішень ефективний, тільки якщо він здійснюється на основі інформації, яка відповідає принципу доречності, тобто має
принести користь її споживачам, принципам повного висвітлення, об’єктивності, превалювання змісту
над формою – принципу, коли операції обліковують
відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми та ін.
До завдань антикризового управління належить
ідентифікація параметрів фінансової кризи, оцінювання впливу факторів, які генерують кризу, та
оцінювання потенційних факторів щодо подолання
фінансової кризи. Це зумовлює пошук внутрішніх
резервів та джерел підприємства за рахунок більш
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ретельного обліку витрат з операційної діяльності,
витрат за окремими інвестиційними проектами.
Практично всі завдання з бухгалтерського обліку,
наведені на рис. 1, притаманні будь-якому підприємству, керівництво якого дбає про міцний фінансовий стан. Посилення обліку окремих об’єктів
(наприклад, витрат, дебіторської заборгованості)
можливе з урахуванням ознак загрози кризового
стану, але з метою її попередження доцільно приділяти увагу цим об’єктам постійно, що дозволить
у будь-який момент власнику підприємства як зацікавленій особі в збереженні його платоспроможності та прибутковості, використовувати цю інформацію для прийняття відповідних рішень.
Найбільш специфічним завданням є відновлення платоспроможності суб’єкта господарювання в
умовах досудової санації, яка включає фінансову
реструктуризацію та реорганізацію підприємства.
Відповідно й організація бухгалтерського обліку
цих процесів є специфічною, ряд питань потребує
уточнення та більш досконалого розроблення.
Вибір механізму фінансової стабілізації, як завдання антикризового управління, передбачає розроблення комплексної програми фінансової санації
підприємства, яку неможливо здійснити без достовірної інформаційної бази бухгалтерського обліку.
Фінансові заходи, наведені у табл. 1, спрямовані на «стиснення» або «відсікання зайвого» у
діяльності підприємства: конверсії дебіторської
заборгованості у грошові кошти; використання
заходів пролонгування та скорочення короткострокової кредиторської заборгованості; скорочення витрат, резервних фондів; дезінвестування необоротних активів; скорочення запасів.
Ці заходи, як і заходи розширення діяльності в
антикризовому управлінні суб’єкта господарювання, зумовлюють певні вимоги до організації бухгалтерського обліку. Облік підприємства на етапі стабілізації в умовах досудових процедур, та підприємства, яке опинилось у судових процедурах банкрутства, подібні, але й мають певні особливості.
Такі особливості зумовлені специфікою проведення процедури банкрутства, наприклад: облік
витрат, які притаманні цим процедурам; особистий певний порядок погашення боргів та їх відображення в обліку під час процедури; бухгалтерський облік основних засобів в умовах обмеження процедури банкрутства та ін.
Висновки. Специфіка проведення процедури
банкрутства зумовлює особливості та посилює
роль бухгалтерського обліку як інформаційної
основи для прийняття рішень. На окремих етапах
антикризового управління – виявлення кризи, діагностика стану підприємства, стабілізація в досудових та судових процедурах – у бухгалтерсько-
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Таблиця 1. Завдання бухгалтерського обліку суб’єкта реального сектора економіки на етапі фінансової
стабілізації (cкладено автором на основі фінансових заходів антикризового управління, які були запропоновані І.О. Бланком).
Етап фінансової стабілізації
Фінансові заходи
Завдання бухгалтерського обліку
1. Використання оперативного механізму за
принципом «відсікання зайвого»:
Облік погашення та списання дебіторської
а) зі складу оборотних активів виключається:
заборгованості; списання неліквідів.
неліквідна дебіторська заборгованість; неліквідні
запаси;
Облік кредиторської заборгованості у
досудових процедурах.
б) тимчасове виключення зі складу фінансових
зобов’язань: розрахунків за нарахованими
дивідендами та відсотками, розрахунки з дочірніми
підприємствами1.
2. Прискорення конверсії у грошові кошти:
- прискорення інкасації поточної дебіторської
заборгованості;
- зниження строку надання покупцям комерційного
(товарного) кредиту;
- збільшення цінової скидки покупцям при
розрахунках готівкою;
- зменшення розміру страхового запасу товарноматеріальних цінностей;
- уцінка важколіквідних видів запасів до рівня ціни
попиту.
3. Дезінвестування необоротних активів:
- реалізація високоліквідних частин довгострокових
фінансових інструментів інвестиційного портфеля;
- проведення операцій із поворотного лізингу;
- прискорений продаж за цінами попиту основних
засобів, які не використовуються;
- оренда обладнання.
4. Скорочення короткострокових фінансових
зобов’язань:
- видача векселів за окремими заборгованостями, які
вимагають погашення у поточному періоді;
- збільшення строку товарного кредиту
постачальників;
- відстрочка розрахунків за окремими
зобов’язаннями.
5. Скорочення витрат:
- оренда оновленого обладнання;
- реінвестування прибутку, обмеження виплат
дивідендів;
- скорочення соціальних програм та програм
матеріального заохочування;
- скорочення резервних і страхових фондів.
1

Особистий певний порядок погашення
боргів та їх відображення в обліку під час
процедури банкрутства.

Організація бухгалтерського обліку
дебіторської заборгованості у досудових
та судових процедурах.
Відображення у бухгалтерському обліку
уцінки товарно-матеріальних цінностей.

Бухгалтерський облік операцій зворотного
лізингу за договором.
Бухгалтерський облік основних засобів у
досудових процедурах та в умовах
обмеження процедури банкрутства.

Організація бухгалтерського обліку
кредиторської заборгованості.

Організація бухгалтерського обліку, який
спрямовано на скорочення витрат.
Організація бухгалтерського обліку
витрат, притаманних процедурам
банкрутства.

Згідно із законодавством про банкрутство можливо тільки для досудових процедур

му обліку можна виділити притаманні цим етапам
завдання. Так, на етапі спостереження та визначення кризи в бухгалтерському обліку необхідне
створення блоків інформації: обліку процесу руху

грошових коштів; обліку активів та їх оцінки, зокрема за ринковою вартістю; обліку операцій з капіталом (облік власного капіталу, забезпечень,
цільового фінансування), обліку операцій зобов’-
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Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
язань та обліку операцій поточних витрат. На етапі
діагностики кризового стану в бухгалтерському
обліку доцільне: посилення функції контролю за
реалізацією надлишків або активів, які не використовуються; акцентування уваги на організації обліку дебіторської заборгованості – класифікації за
строками погашення, виборі методу створення резерву сумнівних боргів, розроблення графіка документообігу, визначенні алгоритмів відображення,
погашення та списання. Прийняття рішень на основі
результатів економічного аналізу зумовлює врахування варіантності облікової політики підприємства,
яка суттєво впливає на показники платоспроможності й показники прибутковості, що є важливим
стосовно оцінки кризового стану підприємства.
Найбільш специфічні риси має бухгалтерський
облік підприємства на етапі стабілізації антикризового управління в умовах досудових та судових санаційних процедур. Це пояснюється особливостями проведення процедури банкрутства, які
й зумовлюють певні вимоги до організації бухгалтерського обліку та його удосконалення, наприклад: обліку витрат, які притаманні процедурам банкрутства; особливого порядку погашення боргів і їх відображення в обліку під час процедури банкрутства та ін.
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